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 قدوس 0 42 ريتا 0 نار -ولاارئاسر عصا لوم ظ 'ٍ 1
 لإ 0 ديسةن دالاو ةرلزالاهتاد ادمان دم ءىلءامذ اروةالدو تانس تأآن 1اهعاونأ : 4

 و همهاوم نانو عج له خسسأ نم ةوعج مدت دس 0 ولن ءادجلا مهتأ هءاكأو أ 1 | ىلعو ا

 نهزأو هتان اورردازأرامخالا ضاي رف تعز أ ىذلا هل ءاو ةلمل فا موسولا باتكسلا اذه عبط
 حاج تنورو هيئاوع عادي عاسمسالاداور تفنشو ةنارماسم مب ارا

 قؤردل هعبطسد لتر برك ىعسباطللاىديأت سفاذت ازاو 000 :أسومنل

 كردبال نمةمذ ىلع هم اهلا ةعمطا اهد- هتناكو هعوصض ريم :رشذن حاو رآلا !

 اضم رد 3 ثلا مخنالاذالم ا تادااو ه>اصقا اراههمىفورأش 1 1

 ّّن درهم ىق اه لاح لا هنآ ةرشلاةرماسعلا ه ةءطا لاب 5

 ريدك نار مم ل-# اوأههاةقفاوو هقاط ىلا 0

 : كمر نه 53 ماعنم رص : 07

 هل [1ىلعوه  ءاعهتلا لص رشلا ١غ ش 3

 م-ظعو مو و4 تو 1 1

 مركحو فرشو 1

 ( هلدلو ةلءل فلأن معسبارلاهزملا تسرهفإ ْ 0
1 ّ 

 ْ دو رَملا عمد أب ايصلاةقءلخ هد اك 5 1

 ! 'خ : فصاوملا نس رهدودعم عمران رو رمد 0 "ط7 0

 4 ةيرانزلاممرم عمن دلاروأ ىلع اك 10

 1 هم ةرقالاهدو زوىديعفلاةب اكس وسو 1

 ١ 0 اهارتشاىتلاهتءراجعمىدادغبلاباششلاةراكحس سم 0
 داما كلا !نءاناعد درو 3 لا 14١ 0 ش

 ريص ىأ و ريق لأب 5 0 1 11

 ىردفأا هل اديععمىربلاهتنادمع ب 1 |(

 ىنامعلا تأ ثلاعمدب سرا انو رهرداون نم و 0 ا

 هرعه» هلا لماع ثمللا أت نادل .ج عم يصلنا نب مهأرباةن اكد حورس

 ردلاةرصش عم فريصلا ىفاسار لنا نسما نأ هد م ع

 هتةوشعم عم نام 0 هد 0 ؟ىا

 هيوخاعمذرمصبلا لم اع لضاف نب هللادءعةداكدم وس

 قاكسالا فو رهمدد كك



 دا

 - " لاق نمردهليواهبارثا الامصم نما ومدن اك امواهو:ةدوادو ماسلا ول عواهونةكواهولغا |
 . اهاثماطخ هءلعتدتك نمو « انياعتدتكاطغاهان.ثم .

 00 اه روت سل 5 ضرأب هتننص تناك نءو

 7 : ىنبلبامهمأرب ريكتادب 51 ع رأتمعاذاى را رماشلالوق ن حام”

 يشوه ىتلارشلاءأ « هس.تأانأ ىدلاريشأا ١
 نر زو هلعجرضحاق براسهوهو هف..ةناكىذلا ثاردا ل_رلا بلطي ل سرا افو رعم كلما نا

 ةعمشر بسلا قد ه رش لاصالنا ةعرك لاسمملاو نسحلا ىف ةعيدناتمب هل نأ لع متر وذم اموعتستأ

 تاقرالا ممل تفصو شيعدغرأى :دماوماقأو هنباجوزنامزلانمةدمد- هر وام قزف بد 1
 متي مو تارماعلا رايدلابرذو تاعاسجلا قرفمو تاذالا مذاه مداتأنأ ىلإ تارسملام 4 َتءاطوأ

 توكمام او كلملادمل اةهءدس و توعال ىذلا ى | ناوهم# تايون( ْ

 هناك 3 هنمتغرفا ل قروك ذدالو اةئالتكللا نمتقلعت دقن دئاءذه دا (تناكو) /

 ا ناوالاورصعأ ادد رقو نامزلا كلها هل تلاقو كمل | ىدد ند ضرالا تاءقواميمدق ىلع تما 5

 دان فى لوف نيمدةءما ظعاومو ”نقاسلاث يدع دحأ ان أو هلم !وةليل فا ىلو كتبراحأ] آ
 ةشاوطلاو ناد ادلا ىلع تا صفد ار مشا ىطعت ىنةكلا اا 4 لاف :مأ ل رلع ىنْعأ تح عمطن 1 ١
 ىخدحاوو ىثع مهنمد>اوروك ذدالو |ةثالث مهو نيعرسم مهباسمل اا ةىدالو أاوناه مف تااقوأإ

 ءالؤهنانامزلا كل مام تلاقو ضرال |تلءقو كلما ءادقم متهضوو مهتذ تأمهءااحاإف عضرد-اووأ|

 ءالوهري_صق ىَدأ :تةناناي لافطالاءالؤملام ارثا ألبا نش نأ لع تدنع دقو ,كدالوأ

 هردصىلاهدالوأ مذو كلا لك : كلذ د: فءاسفلا نم مهتددرت رب نس نم نود الو مأريغ نم لافطالاا ا

 ئ ءرحو همت ةفمضع كد أر ىنوك-ادالوالا ءالوه« ل .ةنم كن عتوفع دق ى :اهن اودازرهشأب لاقوا ئ

 1 : ٌيثلك نم كل :ءتوفعدق ىنا ىلعهللادوشأو عر ةو كد أو كمأو كسدأ ىو كءؤ هلا كراب ةقثا

 عاشواراقوو ةممه كل دازولر_عهتنالاطأ تااقواد ئازاحرف هتدحرؤو + .هدقو هيدب تاق كرمت

 راهنلاه-و نم ص. أ اهنولو راسعالا نمدعت الد ءلتناكو هبدملا فرمشتن | ى> كلما هبارس قرورمملا

 دار رهشىلأو ٍر , زوىلععلخو و اوريذض نكسعلا م-دج ىلا لس رأق ارومعم هريدي و أ رو رسمك | عدأو ٌ

 لتةنع ا ةعركللا كندا ىتوز سدت كراس ]لا 6 اج ةيخس ةعا |

 هزه ىلعهللد+ اوروك ذدالو أ ثالث امم درو ةمآ زةقيفع د 4 2: هروحاس مند .ًاردقو سانا تاني

 لوامود نيثالثة-::دااةستن زيرمأو ةلودلاب ا. رأوءارمالاو ءارزولا ةفاكى لع اخ م ةلد زا هم
 ٠ ونيز فشلا ناز نمضيراساوفاكلا سجل :هلامن مأمن ,دملا ل_هأ ن ءاددا 9

 0 لز-أو بتعالاات اير أرثاس بءاورومزلا ترمزو لوبطا تقدر اهل م قيس ةميظع ةذيز هند د 1

 ل هتكلمم لهأ او هتدعررب سه هأر ك ايمعونيكاسملاو ءا ارةغلا ىلع قدصتو بهاوملاواباطعاا كلا مت

 ل
ْ 
4 

 ٠ تاعاجلا قرم 11 الا مذاه م_هانأ ى وح روءحوهذأو رورسوةمه-عن قهتاو دوره ماقاو 31

 نع لاح ءل*-ثدالو تاريعت | نم ى# 2 هيرست الو تاقوالا لو ادت هينفب الن مناد ا 3

  0نه هبريخو هبرمض> ماما ىلع مال || اوهالصلاو لالا تافصب درفتو لاح

  1مانعا سح قدسيا عرضأو دادس هتةراخا 3 اذ

 ا 2 5 كلك 5000 3



5 211 56 1 7 5 1 
 1 هزم 5 50 100 : 1 0 / م كك 6 ١ 5200 7 7 7 سالب أ

 7 7007 7 000 م 2 0100
 ا 0 , 4

 :أناد 0 ركام تاامقأ ٠ فو ةورعمةياكح اننا ىهّءدا زان داهنخأ هل تاق سس رولا ثني دازربش 1 :

7 
١ 

 ف

 ظ اهيا يقل تلقت غانم نا قودنم ينال بد كام اكل تذأد قال لاقفثد دمملاب كلا

 : 1« >ولاباىتحا اهمعط» 3 اغاو حاكمنلا لجأ ن هه .ةجوزب ىف: ههالرادافوردم كلا نأد سلا

ذتحرخاهتا :ناكمهك اهلمعتو هلمَعَيو هم تان ا ذخأت
 8 0 نفاس لا لا نمل تا

 7 6 رع 00

4 0701 

 سلبا ا سوسووةريغلا اجب ,اع تءلعو هدضشنأ هريغب الهةثمواس كاصو نع امتممَم تارا ملف ىلاعت

 اك افورع«نار طسملاءاضقلا و ردقلارمالابقذتاو تورعم كلا اهو زهق ىذلارصقلاىلاةدوتم

 ,ممتادنا عاقب ناكمأ اوعن نس نءكو لاذ ءعاودقو لاجو نس>تاذ هيظاح نمةيظ# عمادقار

 5 وةراوطىلعالا هسبالف هءاعون دوتكم ىف يأ اهقي , رشلاءاوءاالامارتحا عما #نأ دارأ اذا هممصأ

 1 هلعحو متادلتا عا هد عماجاذاهنأبالعت طاحأ نأ د_دالا اهعضو نم هب رت ملةرعلاةمطأف هتحوز

 رخال ءافوشهدنعن مب هذ نأ ةيلظ من ارمأد عماج ىته نا هتداع نم ناكو روطتن ىدودها

 ا 1 >دن.م لكك ذد- هب و هس :ومادناذ_أ ايو ماسلا نم ع +رب ىحرصقلا باي لفن ماسلا ل خد

 0 هرريصة|!ى هءاع لت دت نأ لحال, هللاب تدرخق هاكرمالا | هبت

 ا
َّ 1 
5 

 ظ 1 ددقةعاسااءلهىةئكلملا نا و اهاربال ثم مت منا|ادذهقرستو مونل !ققرغتس

 ! احوةفمساسءلا ل رتوهحارلا تن قاله ىلع مالاغلا ىف دعف رونريغ نم هحاح ىذا ة-ارلاتدد

 0 مث ىالىرت ل هان هسفن ىف لاقف ه_سأرصقة ود ىلا ىشملا فذ دموماهآرادرم هقنمتدحرج ملف

 أن ,ءهكدبالرمالا اذهف أرمصقىلا وو :ءاهارأو ماللغلا عنج ىف اه ١ يصق نم هذه أك || دله تحرخ

 اى يرذيال ناكور هولا نمريصق ف.سه] ناكو هارتال ثدح نما رثأ عستواهءاروج ربخهنا م دم

 ْ ا هنناءاشاملوةدو هملع لد هوقاءآراذاف آ ارهت_سم هوك فيسلا كاذب ادلةةمالا هنأ نورد

 ن ,؟راق عمي عطقأ نأ ديال هل لو مقاس أرد,تعطقالواب رح هيتلزئامن كو ىدلواب مظع كفي

 أ >-اهعيتو هقالغ نم فءسأ| بد“ 4 0 8 - ورءارو ىدماساو<م الك نم ضم عل |

 ارنا

8 

 + يف
1 

 َ رق ناتداراو هطةتااووهاه ت !او همم ىتحارياءارباص ري لق تالت ا ىلع شفت ةرئاداما مهفف

 هنا منو نبأ لوقتو شفت ى هو اه ارفاهبلار اظنبراصورصتلا با ىلءاس فقوف ه.ارصق تاخد

 ع هةرو هكع دنا تدار اراه دي ىنهتيلقو ماسلا ىلا تراظت با ل نم تح رخانإق بابلا ف اخ ىنتخاف

 ّب- وز ىأرف فورءم ه.قن اف ةلوَدقمتءقو ُحةدحا اوهقعز تعزف اهقنعىلعاموم رضو فءسأ أيدي

 قلوقت تنأوةرم مك ىنأاب لاق داوأم اذ دام هل لاه هدب قفا ارداش هنسأو ل؟ اساهمدو ةمهرع

 قه سماةنعهب مطقأ ناددالك] لوقأ انأواسأر هب تمطقالو ارح ه,تازئام كنكاو م لعل

 الرو هرزن ماشا لع رش ه3 هنأ ماهر هربخأو مطقال امك سم |ةنع هب ل تءطقدقان أاهذ ماقال

 اسم رالو كشالب ىدلو تنأ هل لاق اه دين مذ أف هيلع ةقرطن ماهدي ىأر ىتد اسم اضعاف شئفد
 ظ ل نمرد هنواوك الحلال ميعس نكر لو ةثدحلت اه ذه نم ىندح رأاك ةرخكالاوايندلا ىف هلاك حارأ

 أ هدارع رمأ لك نه ل قاد اا ردال هش انوعناكاذا

 1 هداهتجا هيلع ىعاملوأو « ىتفال هتانمنوع نم ملناو

/ 

 ةرعلاةدظافهتبوز تلعفاسكم -هريخأقف ناعرمسم هول ١ أف عات أ ض عب ىلع قعافو رعم كلا انام

 1 | نما لك رار هلا لان اكمىنادوط# و هني مدرمأو

 | طولستف



 0 ىما- ةروص

 انأ لاق فو در عم هع ت3 لدح وز .اام لاس ةفهدعب نم بالغلا تيساقدقو حارنسأ فرعأ لو ى ىف ة

 انآ هل تاو كلذ لعفأ هءلا كل صوأ نأ تش ناو ةمنالفل هند دملا ف تاطل سن" الاكحوزنأ ىل عاب أ

 ىل>دا لاقورس لا اذه ىلا ىب :اصوأ ىتد ضرالاوءاعمأا نيد ىنراطو ىنامغ هءلاىلصوتت 1ك

 نأ ىلمأىفنآك امان أوةداءسا هذه ىف كت.ارفتلخدف رب رسأ !ىل ءاقان كج 1 رتةرخ لا ءذه ف
 نم ىدكذت نأ اوىتفىا ا تناوا كةفانأ ل هامل لاسقف كاع ىندجىذلا هقدجلاوكتقبف :رانأو ىقتوفت

 1 هروفهعلقل | نه ىءطاب أ ىلع تازن ىتح قاد! تابلا كات اكد كالذ توخ و ض ا ىلا ٍض ا

 دلو تنانا اناهرتعاو كلاتنجدزواناطلمراصتأ لاف كاس لسا راصو نع
 كناكض درع ىفانأو تن د دةوىلاعت هبا نهرد_ةمىرح ىذلاو تلا ةفنياس عبروا

 4 لاقوا 4 هءاقىف ر ىحهأ عضاو هل , لو هقدصلا لءسسىلع شدعلا كد_:علك [ىنعدو ىنتوفتال / ظ

 كح نم فاخأالو كاةةأرشا نمش تاع ناف كرسهد مال كل س ءاوىدنع ىدعقاورشا نع فوت 1

 سالاوأناطاس ترص ين اف ةملقل انمى وءطونأىل لزم و ىلاعلا تام ىلا ىذ. 1 :اكلا.رطخألا

 هم«أو مكانا مداخ ىلر هب هن كعد ىتمماد ذا احن يد ى اننا تت نءالا فاس الانأو ىنم فانت

 لوط كيفكم نا طعأ كدا, ىلا اهلا ني دب رث تنك ناف هن ىتمح هم هتباطام همو تاداع داووأ ّْ

 نم كله ثرئأو ارهقتل لخأى :اقىدنع دوعتلا نب ديرت تاك ناو ةعرس كن اكمىل كل سرأو كرع ١

 ةهرحافا |سةلذأو «-هءطلا لك "الاكل تتراو كمد_فةب راحت ريثع كل ل_هحاؤرب رملا ص اخ ١

 دب رأانأ تاق مالك !١|اذد فنياوقت افا[ توم أوأ كوت ىتحدئاز معن ىف نيمدقتو ةكءامنب ريصتو ْ

 تراصو ةيشاوطوراوا يلع عفاواه دوا ارمصق اف درفأفرشلا نعت. انوه د :تايقّم ل دنع ةماقالا

 نعاجن مدلولا ىأرا هافاأ اوهام هنوكلدلولا تدركه ,:أدنعواه دنع بهذي .راصدإولا نا م ةكملم

 هت>وز فرك ,لوتاسحلاى ر اولا ب حب لغتسشاافورعمتا ماهدرك واهنمرفت ةهاركدا اوبنمغلا
 ا.صوصخعءاطق رلا ةمخلا نم ع+ هدأ ا ءادوشو روصتءاطمفازوتقت راصا#تالةرمااةهطاف 1 ٠

 قءاضتماا عرزتو بوللط لا لد مطةةءاس الالوةد ل ءأ!ب>اصو اميلعديزمالةءاسا هتءاسأدقو ْ

 رمسرفاةةلادعاوعودرف «ىذالا نم نوم ةاانذ- ىلع صرحا لثاةلاردهلنو بولةلا ضو

 ريالا هريسكة جاحزلا لم « اهدور_فاننت اذابول_.ةاانا ١
 ايندنا( غ)ىلاعت هقلاذاضر ما ها مارك الا ذهاوعم لعاةأوأ مقدم جةلصاتاهوأ» ,ملانورفعتا

 مو طا الارحاوس نم _ول ةال اذن أ دش أ ىه ىتلا ظاسفلالاهذ- هنرطاامدازربئاثتالثلا "|

 لاقل ا هلم ءالادبكثدحأا مما ذهن: ًاودازرمت تااقفةءقلا ارداونلاو ةممرغلاتك-ذلاهذ- هنسحأ

ٍْ 

| 
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 ةمقبلا اراظ::هوردصلاحرشتمكالملا هدأ حالوهروذب ءاذأو حاب ىصأ امهمأ املف كل | ى ناقبأو تشعتا 4

 ىفءريزولا عاطو همكح لع ىلا ب رج مئاهشن دادس كد ءةنععأ ىداهأت :ةأال هنلاو «_سغن ىف لاقو ةماكسل 1

 حابملامللكمل | نع تتكسف حايصلاد ازرعمل ارداف داع هرج ىلع ريزولا تئيدارزر مهجور

 هتدوز ىلع ل دو «ءرح ىلا كل! بهذ (بات ةكسا اخ 1نفو فا دتس لالخ الاتناك ٍإ '

 نمطشدا ذأو 54 أت دءقو تدساقام ىلع بعصو ع || ىووح
 ش دقو ىضارغا ىض يو ىلع فرب جوزى تاك هنت ةفنيكمتئث

 ْ  لخدوهعرح ىلا سهذ كلذ د«دوهراهتلوطساذلا ندد ل | ىف كلا تف هطدا تحت نفك أب هن

 ا انزل 34 4 ا 0 0201000 1 1 1

 0710 000 ْ ١ لا

010 



 1 1 اسهللامالك لا نعت تكف حامضلا 0 ,دأو »© فورعههسنهءموناوندلاف م-مباعل خدك اباذاو مالك ااذهىفنوثدصت» ٠ ١
 ١ نما د_ثنمرك اسعلانا دم_كلاكلملااهعأ ىةلبتلاق 0 الل ةمقوملا ةلمالا تناك انافإ)

 ١) . فمهاعل_دك ]1 اباذأو هتذبو هممسنو كم !اب ل-هذامورب زولا نأ ثفنوث د»ناوددلا فاوسلح 1

 ١ ١ ضرالااول_.ةومادقالا ىنءهلاوهاقو ههودقاو-رفرك اسعلا هنأر انأف فورعمهءسن هءمو ناوي دلا

 | رضحأو هذ دهان زيرمأو ةصغلا كلت منع َتاازف ةصقلاب مهربخأو ىءركسلا ىلع س أ م هندي نيد

 ا ا لثءالف كلا ىلا لصو ىد هنو ود و هنوهند و هنوذعلد | اوراصر كك اسعلاب رمال س.دحلان مريزولا

 لاقنمهءؤ داحأو لاو-الاوسأ قرقس ىلا حاروهوقرح مهول: ةةةلتق عنشأ هلةقيرم أ هيدي نيد

 ١ ريكا دورك دةمامفلازالو # همظع هم رب نو رلام -رالو
 ظ ا ” رئطلو تسال تا املأ ممل تفصو تاقوالام_4 تب اطوهد_فعةن ممر زوانوريم ل هس كاان

 تاس اهطمت لو اهب أن اكمان|طلس لأ تفب هتلمس# كالااتامهسدا سأاه:-_ىلا قو تاونس سمت كإد

 رعفلز : لو لامكااو نسملا عراب لاما ع ردنامال-غتءضوو هزهتاو ةدملاهذهةقتناكو ا

 ١ انآهلتلاقو افورعم ترض أو توملا ضرمهم| ترش ,تاونسسترهءلانمخانىتحتادادلا 00
 ا امن او كلدلو ىلع كمدوأنأىلاجاتحنالف تومأاع رهلتلأق ىلق ةءرمحام كاتمال سام لاق ةضد درع
 ١ متاسلنأ تهل ةف سأر هنزا هظغف#ي نم ىلعام لاسف مالعلا اذ_هىلءوك. ءاعافو تاتا اذ كمصوأ

 هل قةتاقماكحالا ىل طاعّتد راصو اك-امفورعم ماقأو ىلا عت هللا ةجر ىلا تمفؤت مود ىفان وهل هتطعأو ْ

 ٍ سول اًةعاقوه ل_هتدو منك ام ااا اسعلا تضفت أف لد دذملا ضن هنأ ماي الا ضعب ىف

 | ىلع راك الان مهتمدانمبابرأه. 1ءل دف راكستءالابل هللا له ةأو راهنأا ىندمنأ ىلا اميف ساو

 ا ٠١ م4نذأف فارصنالابةزاحالااوبلط م لو الا فطن ىلا حارشن الاوطسلا لحأ ن مهدنعأو روسو مه داع

 هس -»

 هر ا 4

 تدي يول < جل ا

 جمع و 1
 تمم اليخ 1 سبب نيج م

 همن ”راانأتش هرفقهسأرف همه دعم تأ اك هب نراح هءاع تاخدكإل ذدعب دو مهم وم ىلآ دن نمهاوح رخو

 . ترش مونلاهيلعتاغى-همادقا نا -ت تراسصف ع مطنذم او مونلاذلدب هتسدلأو ةلدملاهتملقو
 ْ ١ 00 امام نز اما ذه تمانو اه دقرع ىلات تاروههنع نم

 © م-رلاناطمشلا ن مهتلايذوعأل او أب د وغم همقن مسا أرفلا ىف همئاحن ئثوالارعشت هامان ناك

 8 قراظنو» ةرملا وطاف دحر زانأ ف*2 ال تلاقتن نما 4لاقةرظنا اة عن نأ أرماهمئاس ىف ىأرف هنمع
 0 تااقفداليلا زهىلا تدهاح نءوىل تاخد نبأ نملاقوامامنأ لوطو اهتروص ضد | قردق | هيحو

 ؤ .ةعأب امك ناات رس نوران تلا أو نةملنانا مهن دمى لاق ةعاسااءذو قتنأدالن ىأف هل

 ' ىلا كت.كتثاو كررض ىلعناطيشا !قاوغأ دقو كهمترحاش :ناما فا لعاتلاقكإذ فيك واه لاق

 1 ةمادثلا تقم نامود ىضمنأدعدو كوأر او كنعهاضقلالاسو لو د>و اذ كل ءاع او ثةؤف ماكسمحلا

 ١ ىد.فاملقو كار ىلع لك أانأو مان أةدمتدعقو ىعفتنالمدئلاراصو ىدنعسرءلانأت لعو

 0 . لك 1انأو ىتقراف ني-- - نمو توق#و طو.٠ غم لك لأ مات رص ةتوةلال>اللاو لا ىلا تدتحاو

 نم كب اءغدع تدساقام ىلعو كةارف ىلع ىك أ دعقأ ةلءا لكو لاو >الااوسأ ف ترصولا :.االذنم

 0 سما نوتات لا يف تهاب وموال ربا دش تراسو, هلناوةسعتلاو ناوحلاو لذلا

 اما و ىوشلو ةريسألا هلأس ًاودحأ ى نعل دقأ الكت رمدوأ» مالنا ىطمد ل

 يكب ياا ريل ملل ا رجع <

 اننا 20د دوش | اا لن ا ْ ١ اا / ا ا لا ايلا



 شه 0 !ءكلانك منك 5 ةةسونمب تامل لولاك كلرعالمالسالا .هس لا

 ١ رفاك اذه ناركسل لاو هرع نم فامخو مالسالا نيش تكسفامالك ىلع رثك الئ دمار دعاس 00
 31 ةنيزموباثلان ماهد_:عامرتفاة_سالاهآر وأ يلع لسخدءاملاءااملفدإ بهذمالوهلنيدالو ٍ

 ١ ناكل ىجوزو فت لتقتنكولوةكر انهت لا تااقو ةكحاض ىهو هتابات هتأراماف ة-:. زلانسحأف |١ ؛
 7 ةفاالاملف دادولاهلروظتو حرا تراصوه:سلسأفام_اتقأنأددالا 4لاتفىدت لا

 مانع دكتنلابهحرف لد ءدو ما: اير فظت ىد هفطالا أ هتعداخامناوهل_ةعراطووسوفتمستو ' 1 ل
 لاق نمىأرىلعالا لاعفلا هذه هءمتاعفامو هتبصأن ١ ٠ م
 فوطقا اوى :ال اول »« ىلع ؟تمنئنامم فولي خام س دأام 95 ىايكنءابدقأو 1 ١

 تكي وهنعن دعانا, مماندا هلق لاصولا |هنم بلطو مارغل هلع جاه ماشالاوةفطالملاىاراملف 5 41 ٠

 راظنب وهو ىناصاوأ فءك-ةهند م2 نع ىأ نأ ليلع هئئار انءلا ارظانلال-رلاىرئامأى دما, تلاقو 5 ٠

 راق ادن مداننأن اظفانم!ارلظن و هسأر عاط» املا صف وهاد تلات لرلانيألاقوظاغافانيلا |
 1 "هملقا تيرافعلا نم فاحنأانأ تاق ىتءاط تت وهو عاملا مداد هناىفاختاللاقركدضفامهبلا . ا 0

 ! 12 < هءاذق ىلع ىلةن أف هءاقىفاها> رب هت-صقرفامماندوهدلا ىلع هطح و همأدو ىيعادسةمراو ٠

 ْ نم عادطاذ تأ تادعوب راح نوع رأهم 1 ض.ةفووكسمأتلاقفدع رساهوتأفاعامتأ ىلع تقعرو

 هءضورفاكل|اده لو !تلاقف ىل ال .الوقب ليقأ تاداعسلا ىف ,اذاو هتكعدو ةمدلل|ىوق ا ظ

 وع

5 

 ا نعي ماع

 تءهذ بأهل تلق هت .ميرلا1لازو جرو تالا ندم سولاف ا

 ةءاطواهعملاقذ ةعا لاه ذه ىفامهم ىنءتأت نأ كترمأ تلاقدار عا حيرلا فامهتيمرلاةجوزوأ: ٠

 نايك. نيد ءاقامهآرفامهيل «لزنو بار نا عسرلالا لوألا رئاطلزيلو اهمادق مرام |
 ام4لاقوريزولاعمكملا|تنب تاهفاعام هريخأو جر فلا اكان ادقافاقالا مهل لاففامهشضعا تاوكشتو ١ ا
 0 نا فام رار اسهل من ءربغ اع شناكتاحرا ىترمأ مث اس ةعاط دم هتنع عه# رق ىن 1 2

٠0000 

 ١ ىول لاو ماطلا ا تءدقواممتسلجأواهجوزوا هيأ ىلع تاسو تماقف كلا |تن ىلع مهب لد ىتس
 د_ءقاتأاب تااتوةرح افةلدب اهدوزتسلأو هرخأف ةل دءاهاب آت سدل أ مول ىاث فو هلم ءالاةشاتانو 1 ٠

 اع "لك ءربخأو كدتعةنعمرب زو ىح وز لء>او الوا هءلع تن 5 امىلءاك- املس رك ىلبعتتا |

 384 ةريغ نم نش زور ةحدانالا اور فاك ه ناف هقوحا مم هلتقاو نوهسأا نمرب زولاتاهوىرح ٠

 يل عوزةهريزو تلمس ىذل اك هش صو ةسأو هين دقن نبدأ سورفاك هنأهسفت ىلع دوشو 0

 متاملنا اأو هلالو كل هبال هنا تااقف اج زل هرط ءاوأ اتا ىن .طعأن 1 اوىتءانةعاطواس# ٠

 ا مدا سا 1 تاطأانأ أو ىمهأم !اطاقو ادرأاههمو ”نرثك ادحاامرو دعت

 م ىتةدامباوصاا ىأ رااوهاذ_هاه وبأ لاذ متاسللا او اكن أف ىت وه دعب وةيطانأ تمداماس امم : ١
 1 ريزولااهعم لعف امو كمل |تذب بدس متبل فاواي قرت ت00 عاطوهيمسنذخأ
 04 ني هنال السلام رش كن اوفا وهم هسنو تال اءاسأو َح اكنريغن .افساواعل هذا

 0 ىلءلوخدلان مهعزع ملاذا هلنولوةءومالسالا مش نوةنعدأو راسو اومدلا فاو ريا حرفاكهنامل

 قاس دأ نهار ال متو ناز الاكل امراصورفاك لح رلانا سانا م اقف اسافسةكملللا ٠
 نوب دلا ىف نوه_هةثركاسعلاامنمبف مكءاتةءالسكا متن اوتلسأو لشهب زاجيلامتهقاف ئتهقح

1 
 ١ ا 5 ا
 ا م ا 07 اا ع 7 / كرف د را



 تا رو
 باذن تدع للا ننوحنا

7 , 
3 1 00 
 5000 0 ا 5 بث

 3 و ١ 00 هن 7 2 1 00 فاق 0

 أ لا ةفادرع 0 ا 50 رام راو و . رلادالر | نمالو اان تسلانأفو ره هل لاةفلّعلا ؛ 4

 لاح وهو عتاد عاقتف هتعنص فيكر 1 ىد متادنا ازد ىلءازح رفتنافو ,رعم ىدمسأب كلغ هللأب

 . هكعدام# :لاقمدا1ن ريض ه:كعداذا لد لاقو« -هاقور زولاهذخ أف« ءاعا اود رفتاو دخل اموهر 9

 ١ رم-هتوأة-:.دم برك له طم:بلطاىدمساب كءءالوقب لئاتساذا او هكعدق هن ءاعجر ةو كلر ضع
 | لجا مداخل لانو فور ««ىاريزولاراشأق فالخريغ نم ثا هلءفا اف هتءاطاموذ اك طم لد ةنوأ هنن دم

 | عوملانمكلمق برش ري امالو لكأت : اماف دال ىد بار لناىذ ارالا عوالم راعر سالت أذه

 نق. كلذ فور«مىأرالف ض رالاو ءاعنأا نيد هي راطوم دانا هفطغند_>أ هرردب لوادك توعو

 1 علم رلاف كرمرأ ئار نال اقف عار تنأ نأ ىلا تاداعسا اايأان لاقو ىكمف كانت .ترالاءوسو كالملاب
 00 كلو رفد سأذأ] هةءطمد واذه لئمادص ركع نمسبدالا لد اذا تارخلاا

 | ش . تكسفحاب راك قرع ىتح ضرالا ىلا ل سالو ةماق لأ ةفانم نم كم ملا ناحأ ىناالولو كد

 | 10 اتولا ضرالا قءالشو جرو لانه ءامزو تار كنا عد زلاىلا هبل تو ىتحدم طا الراصو

 ١ اءملامالك- || نعت تكسو حايصلادازرهش

 ١ دعامداشاناديسساا كلا اهأىةلنتلاق (ةئامعستلادعب نوعستلاو ةعساتلاةلمالا تناك الذ ف
 هنائرب زولارمأ نم( ناك اما امأو إن هرمأ نمناك اما ذهدالخو عدرو بار كنا ع رلافهامرواثورعم

 ١ قملاهللاتفىقدصتتنك امداص:ناذك اذهن اكل تاقامأ تدأر فدك كلل لاق متاحا كل ماس
 ١ بضغلاب ريزولا هم أ||تفتااق هلع جرفتأ ىد تاخنا اذ هتان تالا لا لوم ظ

 ١ 5 و سرع نأمل , كما دخ قيأو كل هءطعأ فمك قملا لملقاب هل لاقو ههحو ف ّقصو

 أ

 ساو

 دز - دز ديو حام ىلا دبا نار

  ىذلان اك 1|! قهم راوبدالال_ءاقلااذ ه لجأ !ه]لاقفمداخلا رض مئامللا كاعد م كةنأت رقبام

 ١ ىردأالمدادخاهل لاق ىنذئتىأىر قولا كااادوز لاهو هد رراطو هلمكخ باصتلاهأ هس 4-هل تم 2

 ا ١ قءاهر ىسأرت ماط لز» : لودد لاه امش منمفلامنأن أر دق أالانأو كلذ ىددسس ى :رمأ انغاو
 1 ىلع نأ 5 وتراو كنا يرانورم مهم لانه هكرتو عر م فورعم ه-.قىذللا ناكم 1

 ' دس هناف رب زولارمأ نم 0 0 0 مناك اماذ_هايرشالوااك ادعم وامهباصأاب
 ا لعفاسي مهريخأواناوإ دلعور كسل أع ءجىلا لسرأو نا:#سلا نهج رخو ماتم اواف و رعم تنسأم
 ١ نأ حادلنا مداخ ترم انا طلس مرلع ىنول هش لنام-4 لاقو جانا ة صقر مهرب أو كام او فورعم عم

 ١ انزمضر دقات :افاررضاذ 0 طعو اعو- اونو" تار دنا عدرلا ىف ى.مربواعيج م امج

 . راصوعادنام ماع علو مهعار نقم عه ةطاس ىلءاو فت مهنا ارمأ كل ىصعت الو اناطلسانءاع كلا

 . هعاطأو ىمركدلا ىلع سا هنا لالا ف هيد نينهرضضقهدارأ ام لك تاداعسلا ىلأ نمبلطت
 قى 10 ىنالةلءالاهد_هىكءاع لخاد ى 1 حور ىرضد اس4 لوقت كلما تندىلا لسرأوركسعلا

 ١ تتك | مةدعلا ىذقنت ىح ىنلهمادأ لوقت تاسرأاهنا ُحاهجوزواهوبأ هيلع به صو تكم ةكنلا
 .الوباتك ىلا انتحاالوة دملوطالو دع فرعأ الان 4 لوقم لسراف لالا ق قع لت داو ىناتك
 اكل ذي نأ 0 لال بلوت تامر وهل .الاهذهىف كءلعىلو د نمددالو مارح نمالالح فرعأ

 'عذوبرمأ هنا مان مح امرغم ناكنالهرد_ءح رشناو حرق باوجلاهل عزا ماقام ماركه كلذ ناكو
 هدم فتك اما ىلع لوخدلادب رأ ىناقحرفلا ب وهناقرامطلاذهاولكلاقو سان !!عسبج نيبةممطالا
 ا وم 0 ا



 دا 10 5

 5 ءارومحلام 11 58 0 الاول كاسكو قاد :

 ءاضعالاف حو 0 ىرت « اهحازم ف.طل نم ثداك فت :تقر 1
 لت ملتاساك-ا! كلذ ف سءذأاو 5 قئتعم نمل ماقردن تابو رعاشا ا لوقنسحأ 5 أ

 ىلد ست د ربالا نم سود لا 4 # تدف»ىجاأرأ مال ارظنأت دو 0

 - مسلا ف هربلا رك 5 م-هأ- صاقم ىف تدع خخ "الا لوقو ' ٠

 ةاماءامانلاوك رثدقو #« 0 رخالالوقو
 ساون نأ لوةكلذ نمنس>أو

 اممتاسنازدالا لزنتال ءا ءارذص # ءارلا ىف تناك ىتااي ىنوادو 0 ءرغا مولا نافعا كلنع عب ٠

 ءالال تدملا ىفامتوض نم حالف موك عع ءالاواوةد رباب تماق 9 ءارسهت_همر-2 اهسمإلا

 ركدىذىز فرح تاذ فك نم « اواشاعالا مهم ضل الو « م4 نأم زلالذةرتقىلعتفاط 0 ٠

 ءايشاكنعتباغو أيش تاظفح « ةفرعملءلا ف ىتدم نا لف « ءانزو ”ىطول ناسبح اهل |
 زتعملا نبا لوقعسمهلا نم نسس>أو

 اهم مور _صلل ىةمناملاطف ه رطاان *لاطه نو دءءربدو # ردشلاو لطلاثاذو ر رجا

 3 روهسأ | ىف نيد امن عراد ادوس 5 مهتالد قربدن امهر تاوصأ 5 رط:ملروف_دءلاورسقلاةرغف ب

 : ا” را سعف فرازو « روح ىلع هءاة> قد طب منغلاب * لكم لكشلا علم نممويفوك
 ا د رثأ ىلع ىلا ذآأب هءاوالذ« هل قدر طلا ىف ىدخ شرفأت وو هر ذ- نمو فو نموطللا لوقا

2-7 2 2 

 1 رفظلانهتدقدقةمالةل ا لثم « ازوضفد ٠ داك لال_هءوذ حالو 3

 ١ ريملان ءلأستالوا اريسخ ناظف ه هركذأتسأ اتاك امناكو 8

 01 اقرا « ىرولا ىنغأ نمتعبصأ 3 'اتلارددقو ا

 1 ١ حد دل هأ ا: 1 # تقادراسم ىدذنع

 بذك ااونأ ف لد قام لكو «* تدح-واف ةريغقامعكءاأام هات رعاشلالوقنسحاو

 باق واحار نأنيحلا ف دوم « نز>نمراط: ةلا ىلعرمخ طاري

 ١ حارلا فرص تماماذا ىتح « اؤفرفاشتأ تايجر .ر تلقت ١ "الارق ْ
 : حاورالاب ف مو_بملااذكو « اوه اعمرب 0000000 1
 0 اهقوقح عسيضقالنأاهةح نمو 0 مافعم قده ايهصلاو سأ اكدللو شخ "الا لوقو ء

 اهةورع ينو مدع» ىاظءىورن رب وب هم ةمرآ بن> ىلا قدا تماذا 9
 0 اهقوذأالنأ يي زل 0 احا مق ىننافءال فلا ىننفدتالو 0 2
 20 فئاطلو راعثالانمه.يقدروامءدشنبو باطتساامهنسا<# نم هلر) ذ,و بارشاا ىفهدغرب لازابو

 دلتسو برش وشو هأ العلازامو حرخةءاهريغدل قس لو حدقلار قاع ةراىلا لام ىتس راخألا

 ظ ةياسوناازواسحتو ةياغلا هيغانركس ١١ نأ لعاب هب اوص نمهأط خرم لوهباوصن هناغىتدبوطبو
 . كولملادنعاهاثمدحوال ىتاارهاوملا» ذه كلا تاصو نبأ نم بدكم ينادتاوفورعموران 1
 ١ تياملو كولم لاعذأكلاءذأن ان كنم مرك الو كلثمةريثك الاومأ زاياسلل رامات عوةرمأك الا
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 "١ اا نإ ل د يل 5

1 0 
 ا 1 7 0 9 0

 35 1 ١

00 ( 
 الا هبرالو ننساك علا .دنعدمت رجالا

 . 8 م 1 ايف 0

 1 اةالا كولا ادنءامنمدحو الى 9 ارهاود-او لاومألاه ذه لئماوزوك نأم 2

 '  َلءواطأ هل لاةفرمالاًهقرق- كل نيدأ ندع :واطنان ك1 اواسدس نم ءادسالاذ وفلاح ابنمرامتلا

 | نءر.زولاو تنأو اور ايراد يسال لقودبم تدوم ددا اوو هماعمهجا هأ لاف ريزوا'

 1 هةساوهءلع سصغاو مادملاةرفس طف نا ىلا ىلا اذ-رخاذافههزملا لج الانا: س ةداب زريغ 7
! 

 | لان مردهتتو حاضف مادملاوهرارممأ, انريذ هنافهرمأ هقءقح نع هلأ .ففهدشر باغو هلع عاض مادملا 0

 ا ىنقاسفش تاقرارسالا عضوه ىلا : امداد بدوا هاش رشاسإو 1

 ا قنا 0 نام _ رهظتو ه٠ اهءاعش ىلعوطس نأ ةفاض

 ٠ !ميفوهىتا|ةلاحلاهذ_هنافراتنفو بنام هب ل ه«فنو هلاح ىلع عاطنا- :نافرمالا هدمه ؛ انريدخأ ىمو

 ا كلزءعيولاملالذيو مزكداانر كسعلا لهثيف كل ١ ىف هسفن عمطن اك ر 0 اهمةاوع نم كءلع ىذخأ 3

 1 حابملا مالكا نظيف حامضلادازر مت كرد أو« تقدص للأهل لاسةف :متلاذخأبو :

 ا | يمانيزولانادبم سلا كلاس قاتلا (ةثامعستلادسس نوعستلاوةثماشلاةلمللا تناك فل
 اا دعتل اىلاك م اجرخ : حايصلا عصأ ا. ١رمالا أز_هىلء نيت 41 ا ,هوتقدد هللاق :ريبدتلا اذ هكا

 ١١ نانأم زلا كلما اول اف كادأ ىذلا ام م4 لا قف نيبور كمه. اءاولخد سامسلاو نيمد1: اياذاو ساحو ْ
 0 اوقرسْ لامها اند وانكص| ملف للا, تءاحىت لا لاءءا أ ىلعو ا ماءاوةلعو ليلا اورعساعسلا 1

 ا فرع: مواد ه.ةرنلفكءلامملا ل عانلخدوالا+الوالمخانن راف تاليطصالاانثتفولاغبلاو لما 0
 < .اوفاكمم أل لوك !اكوالاغب وال تاوفاكناوعالان أن ف هنال كلذ نمل |سقةذاوب ره فك ا

  لواورهفيل مادا نم مهرمغو لولا مسهتو ةيادفا أ نيعالمأب م4لاقفدصرلا مدامنناوعأ

 ١ مرح ان مكدي-جرخ ىت>اوفرمصن ا لاسةفأوب ره يحاما رح فرك انقر ءاماولاقو مهماورعشت

 " اذاوةلاسملا كلت لع نوسا اح م-هامنممف هو نإ ريسمأو ناد وكلام ادق نم اوفرصصتأف ريكي ةوريخأو

 ١ ىدن مههقامو لاقف لس _حاعووريخ أ ةريثتاام م4لاقف ندمتشم مهر :مر لأن مجبرخ دق فورعع

 ١ ه> وى كلا !لطفرمالاا د ه نم متةد لو ظتعي لو كصذن دعو -ادسلاح ىلا اوضه ا مما ءاومتعت ٠

 1 0 نس ندا تمفدا علال سءاىذلا ل_-رلا|3- هئثىأ هل لاقوريزولا

 سأناللاق لوتتاؤةهزنلال-الاناتس ,رب زولاو تنأو ان أورأ نأ ىرطاحت ب سناب كل لاقو ةعاس
 ْ دل .طأوةقسارهراصتأو ةقفادهرابغأ 'تاسوزامك اف لكن مهن اتس ىلا اوه-قواومهذ مهنا ْم

 1 . تاباكملا سي رغى# رزولاو نوثدف»:اوسا> ونزملاىولتلان عل. زبارمصقهم ذاولدثدو ةقطان

 . اوطحوعادغاا عاطىتدثي دملا ىلا ء خصم فوره هو تايرطالا ظافلالاو تاكضا تكلا و

 " هيريتفكللل ءاطعأو ساكلاريزولا الم معدن اول سغوأو اك انأده.و مادملاةدطابو ماعطلا ةرغس
 | فورعم لاقت تاذالاىوذق ان ءأ عض ىذلا بارمثلا سأ اك كاهفورء1لاتو ىن :اثلا' المو

 عيفلاقىتلارثارسلاىلارورسأ ادد ومو ا سناعلاو ءاطمما اركل هز هرب زولا لاقر زوأب اذهام

 ١ ل سر نلاسف ماينشر # ةرئادالعالا لبر أ ا4 تناك رعاشلا

 تببسلادكحو أىصالل هظالأ 0 ىحدررافكلا ىف نماهكمعس

 ءامد_نل ا ىل_ع اهول < ماقذا #« أهم ا ا اكف  لاتنمردهقو
 ا

 مام ١ يس
 1 ا ُ : 5 ْ :

 0 ا و اا ماا قد اع ب يوما 0000
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 ادا هي ااا اا رق هوا داس عقنازخف بهذلالاجأ اول اولخدا '

 ' [راوح لع هةرغتل 5 كلل هولخدال اّواهمرطأ قنف لج ةئامع.سلا او تق ىتاويضأم نور ْء : ولع |
 ندلاراعت أ ىطءن رادو مدل ناو ىراوجلا ىلع هقرفت اس4 هولخداورهاو+اقودةصلااذهاوذخو 1

 كلذدعبورثك أوأنيفل أ ىواس اش اق همطعب فلأ ه] ىذلاو مهن ولد يظن ىف ةشقالا نم نيد راع مهل :

 3 و ىط»د ل ]زب لو هملع ضرتمي نأ د بهن الو هرعت رظن. كلا او نيك اسملاوءارقفل | ىلع قرف در راصا]

 اًواواو ثدقاوبواذرمزو نداعم م_ميلع قرف لمس ركسملا كاش قتلا ل امعم_سلا قرف ىد [])
 اذه ىئكي ىدلواب كلما هل لاق فددعرب_غنم شدكءاانالاو هاول-ا ىطءيالراصو كلذري_غواناحرمو

 هيذكمنأر دب دحأ قب امو هقدص هر مشاوربثك ىد_ذعد] لاف لياقلاالا هل دجلا نم سس ل هنالءاطعلا ||
 نانام مالا كإدأب لافو كلل ى :ًأرادنزاتا نا م هباطام_عم هلرمضحي مداخللا نالءاطعلاب ىلا .الراصو | ا
 ناكمىلاهأ اراش أف هءضن نبأ نداعملاو بهذلا نم قام ولا الاه عسستال ترادوّس ”التماةنزدلا ||

 ءاحنبأ نهى :ر , لها أسسفت قلو ]وع و 4 همكم تثراصو أهدر 2 داد اهلا ه هند 9 رااورخآ

 قلوب واءدكةمراص هناف ىلعرح انلاامأو هلاوعدو مهاطعأ انعاوحرف رامتااكلذكو ريدا اذ_هلكدل ]
 ناك امك تنيدنعنم تناك و لا مننا وكن ئازدلناه ذه كل مىتح ذأ وسصن فءك ىالا» ه4 بست ْ

 لاتنملوقنس-أ ام نك-اوءار ةْذلا ىلعاهقرغب ١

 ندال ابد ىلع فةقع 5 اش نهى طوب هللأ تبيسلا نعن ١ًانال 5 بهواذأ كولا ٠

 ندوافو رعم ن مىأر ماس ,اهن ست هناف كل ارمأن م ه مناك امامأ ١ هرمأن مناك اغاذك ْ

 هناحرق هكدا ةوطحم ىو هتلب اسقف هتجوز ىلعفورعم ل خد كلذ دعو ملام لذ هي اصمو همر 175

 هتلدجلاو دوز نهسراهوريقفانأكلوق.ىءر عت تنكوأ" ىلءر هه هت تى :ك لهتلاقوهد.تلمقو

 قريت نأ دب رأواريقفوأا منغ تنكءاوس كنمزعأى دن ءامو ىدم> تنأوريصتت : نة ىف ىنم عقد ل ثدحح
 امندلاعمطو لالا نأس ىلعوأةصاامن كبح در اننامغلةرهمدرالا لاك اذ متدصقام

 ىفىل اهنا مكَدممق تفرع دقو ل: اح رة ة.ملا ىف ةقداص تذ[ثدحو ةصااست كتمت نقره ا

 :] دبل :مددرأ لادم رئام اطافّك .هلدأ لاقو تاداعسااوبأهلر مضل حالنا ءدوهدحوناكم

 هلريضحأ ةءاطوامم-لاقة-هتنةرهوج نوعبرأ هرقدتع ىلءالّشماب زونك اسد ا-و ىتوزاهءزونلا

 0 اهيدي نيبامهعضوو هتج وز ىلع ل خدم مداسخلا فرص ن أ دعب ىلملاوةل ديلا له هيهرمأام ١ ٠

 نهنالاذإ ! ىلا اًراج نم تأروا مترف نهاها ةعراط كلذىلاترظنا1ةكءاء-رؤ ىسلاوىذخ ٠ 'ء

 ةلد_لات سلف لاومأ مم شموع: الامازنواةل-و رواسأو ةنوكعلا ةدت هرهاوملاب نيعصرمسهذلا

 ريثك ىدنءاهريغناف اهتاداريسلا لقد اءعالاو همءاوألا الاهرح دأن أىد ارمئديساب تلاقُم مىلماو ١

 مداسخلا هل منه خس تاملنا تلعد سفن 7 ىلة ناو نهك رمق هم نأ .ةو ن>رو ىراود اا هر قنوات سلا لق 1

 اهماةىفاوغاصم هادي لك وتال دما ارمضحأ مهعاط 71 انا لاعةفاهغاهءذ] دب هثامىل تاه هآلاقف ا

 نيعلاروملا ل ةمنرصو تال ديلان سافل دب ةدحاو لك ىل طع أذ ١|نيتأةىراولاىلء قءزواهذخأف ا

 ىلع كما لت دفا ذي كمل اري_أ ىراولا ض ه.نا ممول نييرءلا لم نون ةكدلملا تراصو ١

 هللاقو هرب زوريضد-أو جرش عبمهلاادب اه كلذ نمسعةفاهيزاوج وى ذاهآر نم شه دئاهآرفهتشأ ا
 نالرامثاا نم معمتال هل الام ذه نانام لا كلماب لاقرمالا | ذه ف لوقتاؤاذكو اذك لص نارا 1" ١



 71 ننكر شقا لما لئلا اند انااا اب او هايبر سيساملا
 ناو اري همادقو هللا مدقم روص وشو ةلدن ىلع نك ١ ار ثاداءااووأو هن , وضو ةماكعو هد راكم

 ,نأف قوذ نم لزن ةونا ىلا ل_دوا4ةرهاوداب ةعصرم ج جاهولار حالا هلا نم رك انعم ل

 ازونك ةأدب هيف ناورتنتلذهو لاكملاومامقلاب تدضق ةحاحلا تا ىدب ساب لاَقو ضرألا لءةوةلغماا

 تاداعلاانأأن هل لاسةؤدم رئا.ءانرءأو ناورتذتلا ف بكراواه سلاف كولا سالم نما ل ثمال
 ىالاهيلع لع دنالو كلملا ىع ىلع ل دنو نةدلن انا ةمخ هذ دم ىلا هرحورتأب د 5ك تنك أنأىرارع

 ا د ىت> ه,مهدوتاداءسأأ اونأهذخأف 2 وأيا: تكف ةعاطواهه“هل لاق سس. ا عاسو روض

ْ 
 ا
/ 
 ا

 : ه3 نأ فرعأ تنك ىتم !اب برعلا 7 نآفامخأو يسن ىلءىلقنا ىر زواب لوق» .آ ارك ا ىلع

 ١ فاطاب ىلاعت هتتارب زولاهل لاسةف با هذل الق كلذ ىف ريش[ تاك لان ورك سعل,ةقمت [تذك د
 ١ ةعضفلا نم فاذن هلانوتنااننا فرعل -+ - لانا كل سرد سو اسيف تنأ ىتلا ةلفغلاهذ_ه ىلع
 0 ١ ماودن هلاعدو كلا ىدم نين ضرالا لقفل خاد ىعاسلاباذاو باص: باذك الاودامو بر هو

 1 | ل شموهر كيس كنا ىلاسرا عاسان أهل لاف كلّتجاح امو تنأ نمل ماهل لاسقفءاةملاو مينلاو

 ١ دقىفاف زي زملا كل اانعىلعمالسا ادم زمدهب هيف ىأر فأر قوه ذخأافوهاهواباتك ىملسرأدقو
 ٠ : متو ىنسن ضرع ىف ح دقت م كرزوأت تلو ا دوس لاق كسعلاب ىباقو علطاف ةلمللاب تح

 ١ ك[ءالاقوالعخ وءا- ضرالاىلا هسأ ررب زولاقرطأف ئاخالا تنأ اه ةلهلاب ىتأ دقو اباصنابا ذك
 ظ | مودال عامض ىلع اف امن تذكو هللا باغ لوطلالا مالك ١اأذه تلقامأن أتامإلا

 ندم أن , زيك ارمأ م ص 0 وع ىمطعل هناف«_:اج تأ امدح ىلاوم ىد ىأ احا

 كاناوتكم لال رادو تاس ىيسرقنعْم وز ناةراشيلا كلا لاقو < ةذد ىلع لدخدو

  فأز< ناكل هس ئثاذه ناسف: ىفتا اقوهلاطاه ره نم تنيلا تءق*ف هناقالا علاطان أاهو

 1 1 .دريصٌمت هق- ىف ةءو ثيحهللدجلان كءاورمةف هنأد نر أىلءرضءةدو

 ا هلا اتق كلذ يسن ءلأس هنزل ىأرا1 هنافىرصا اوحأ ةلارمأ نم ناك امامأو إل هرمأ ن هناك ام
 ١ هتسوز نمأب راه ىنان أدق هناةمهادلاد ذدامربك أ هللا ل اةؤهداوحتت أدق كمل | سدسن افوروةرحاتاانأ

 زهتال لول اوةكضفلا نمافوةةلء-هل ثريدكللاتنب لءان كا ةلج هل تءأح نس أن اريتف اكو
 ا ١ اسءملا ملاكا نع تتكسف ارصلادازروُس كردأو 5 هففنالو ةراسلا ل

 0 ٍْ امنايلعرحاتل !نأ د ءسلاكلاااهمأ ىف تلاق ( ةئامعسُملا اهب نوعستلاو ةعبأس !!ةلمالاتناكاملق)
 0. اورسناواوحرفرا )ارئاسو ههضغن الو هرم سد هنن |لاقو هل اعد لالا ةةمةكهورجخأ ذل ْرلاَنَعلأَس

 07 هنأب هربخأو فورءمىلا عبردقتاداعسااوبأ ناكو ملطوركسعلا عج كلل أنا مهلاومأ ذأ لحال

 م ءافءأرادو ناورمذكأ اف سكرو د زون كا ١ةاد هلأ سدلواولل هذ اول_» فورعمهل لاَقف ةلاسرلا خاب
 0 | تالعآ رهملا لدوا!ةرك كسعلاب هلباق كلا اب اذاو قدر طلا فطن ىلا ىدموةرمفأأت للا نمبضأو

 ْ .ةاودلارب 39 امك وا لاا هدحو 4 اعل سو «ءاعد-ور كرف ناورتذها|فامك اروةلد لات

 ٠ 4 ءلاتعسودسالاةرا ارم عشب بل وعةنيدملال تدوهدنعسذك الو قداصاةورءم نأ ن ابو هرلءاوإبص

 ان نيباصغلا عشان ل دمد تءلطو ةلجلا هله تاعدق هل لاقاأ !ءرحاتلا نأ مهيدي نبض رالااولءةورا تلا

 ١ لاقوائبس5 لال ءدعقب يأ الءدانوفو رمل وضذ لطف نمد زب ىلاعق هلناف لهاست ناو

1 



 20007 د4 هلم

 000 ىدال لزج لانا 1 دلوألا.ذهام للان دقلكلا

 ىحن نأردقت لههللاقاذهريغد» رتام سلطانك :مد#اوفرشتو كتجاحاوضةىدالواوناوعالا ا. ١

 لسا اذهلاقلاغبلا ىلع قيدا:_هلإ له و قدداذصلا ف لاومالا هذه طخةو ىقددان_كولاغسل
 11 ا م4لاقفةئا غامئاوناكوهيدب نيهدالرا ترضخ ةميظعةقعز )قع زمنا منوكمام

 ءلولملا ع رو ل كس دوال فن مزق نذل ناس ملاكيلامملاد روص ف مكعب ولاغيلاةروص

 اورضخن اوعالا نعحاص مثم هرمأاك اولعفف نيمادختاو رود مكعب و ود راكد اةر وصف مكض عبو ٠

 الف هرداوملاب عصرملا هذا جو رس ةجرسملا لحنا ةروصف مهضعب بان. نأ مه هرم هيام ال
 ار والم رك نداناو تهدر لاقيت نيب مهورضحأق ودان لأن ألاف فورعمئأر

 سمفت :نملاجاي لءىحت نأردقت لهتاداءسأ أ امو ةورعم لاف لب هامش ىلعاه ولج واهومعق 1

 ءدلن لك شامق نمىلت اد لاقا مهو روأأت د_:دوأاممهع أوأ ام اشوأاد رصماشاق دب رتألاتشامقلا

 ىلا حورتنأ اطلك رعآو كل 7 اوعأتترأ ىت ىد ةاهم ىطعأ ىديسام لاق ل ةئام ىلع ل>ةثام

 ردقام لاق ع: ءاضملا نيل ءاحنوفأ» و لاذملاةروصفن اوعالا تلقي : واهشا 3 نم لج هي اقءى متلدلب

 : 1 تدنن كاةايمالاتس 0 كدنءوالاراهلا علطب الق ل ءالاداوسةدملاتةلولأن "-
 00 يطل سا, تاماعسلاول هل لاتو طاف*: هلا واح و سلو اهوبصنف ةمء تهل اومصنب أ

 تجاحاوضقبل مهثءبأو ىفاوعا عجأ ران و 0 الوكنوسر حل لد ني.ىدالوأءالذدو

 تاداعسا!ىنأدال اوأوهمادو طاملا و هم.دلا ف فورعم ساد وهلديسلاح لآ تاداعسااوبأ ب هذمث ٠
 دق-الفلال- رااباذاو هلاملا كلت ىلع سا احوهامنءف مثل اوم دخن اوك ما| «ماةروص ىف همدد نيد ٠
 ةفقاو كلاما و 5 وصخم همنا ىأر 1 11 الوعو 0 ةريمآ سدعةعصق ل هاح وهو ,لمقل

 ىتتملاب هسفن فلاقو اتاي فةوفن أك 11 كلذ ىف لزنو ىتأناطا اا نافذ مهرودص ىلع مهيدأو

 نضرف ديل هل عرب رتادارأو ناطاسلانأث اس ندى :رقملا نه هلانامهت :رجو نيدض روت ذتنل

 ظ
 ظ
 ظ
 اوقأو سدعلا ةءصتااووه هول ءظهوتاه هلال لاو, اعقعْرَق فورعمدآر ةناطلسا | امهم فرضو ١

 هللاَقذ ةرمأم هفامض هّدفمْضو نيت ئفوآتصذتنل كالذ تلعولو ناك ااذه ىلا ىن ةاءناطاسلا ٠

 انأو 0 1 اسف دل كامل ىلا لاس اذكر هسا نونعم تنكو دس فانا انغاو يل ناطاس ||نافورعم .

 ةلومتم لَ امضوةفرءمريغ ىلءهفارضل ارح نتاع دق تزود .دملاىلا عج راناديرأت الا

 2 |يتملك اوطاسنلا طسو فةعضتلا عضوتهرمأ ُمْكَدفام ضن مالا لك امانآذاسدهتناكولو
 قاع ملال نذأو همدد ل تانورعاا توا تاو كا نه4م 5 ”المهنانحالفلاامأو تك |

 كازنم ىل اهادوأ هل لاو اس٠ هذولاهأ المةهعصةلاتغرفانوا اواك أو طاممأاة مهب ىلع اورتن لكالا ٠

 وهوددلبىلاحارو ناريثلا واسواءهذهن . دامدعصةلا ذخأو كمرك أانأر ةنيدملا ف ىدنعلاعتو

 ضكلا رست ارعنمتاند»هلاوث احوعا ةضو سنأ ف ةلسمالا كلت فورعم تاركا ماسبسنالا 3

 الارعش مل حامصلا ع سا ءافراسع الا نمد_هتال تناكو هتليل ىضقو همادق او كقرو تال” الاوقدف ٠
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 1.1 لاستة ىلع مز ركل 9 وفا نا ا 5 .واحالا
 ْ ل وسساو -أوحو اق رقدامأأ ىهاهوتنأل ازتادو>و ريدا ىديساب

 ْ 1 لق لكو قولا هىدار ىرتشاوامبلاتنألصئامرا د قمىفاهبلا لصأ اند ءرقدللا تناك

زنت نا هللاب كنا سءارشالو ع-بالو قوسا مف سءاوريذص رك دلملا نا ىدسام
 ١ 2وى دنع ل

ا مث لزق عرس كم |اء_-رأو اهيلا هذا: أوىرطاخم
 ءادخا ايدلعى يأ دايلاحارو هكرتحالفلا ن

 ا ىفاانأن كلو هل*-ث نع نيكس 1!ل>رلااذه اهاعشانا هسفن فلاق مث هراتف :ذدافور «م لعل

 و ال-.اةترغ ناريثلا قاسو ثار مهلاذ أم هلخث نع هتقوءامريظن ىف ىنأد ىح هفعاضوع

 ثار ملا ىلارظنو ىذا ىلعردة: لذ اهقاسف 9 مناهلاتفقوفئش ف ثار ىلا
 ٍ مةقل- ىف اكوء_ثءءآرق

 «.فهللاهذنوحاطلا:دعاقردقرمرالا نمره طسو ىفةقاملا كلت دجوف ب اريلا امنع ف ثكو بهذلا

 'ةمد رأن ماسلا لثماناكمىأرفمل السلا ك1: ىل زف لال_.س قد اط هت نم ناسف هناكم نم علق ىتح

 ْ ًانارمواؤاؤئاواذرمزن' المىناثااناو ءالاو سهلا, فةسا| ىلا ضرالانمن“ المل والان اومالانبواول

 ]ا الابن ”المعس:ارلا ناودلالاوازوربفو اسْْغد واتقان ن الم ثلاثلا تاومالاو فةدلا ىلا ضرالا نم
 ن ز”المفاصاارولمل| نم قودنصن 11 كلذر د صفو رهاوملا ف ان-دارث اس نهنداعملا سدفنو

ٍ 5 
| 

 وهو هنوكالار دقةريغصة ماع قود: أ كلذ قوذوةزوملاردقاهتمّدر هود لك ىلاهمدقم !ارهاوجلاب

 اهم هنا هياهل اه ذه ىفئشىاىرن لها لاقو أدب د أحرف حرفو بعت كلذىأر الفته دِلا نم

 ْ زثاهاذاو مالا كعدق لمتلا ب هد لم م هالطو ءام“|هءلعأر ,وت5مسهذلانماتاامفىأزق 0

 1 منذ وأ اكملت هر د را را اديرت لهطعت باطاقىدءس 8 ٠ كاءمأ كم ,لوقد

 .تنأنم ىنر قولا هللاةفراغلاو لد لا لارا لا كلان ذاب راص هةهنافهت ةماط| هو كل ذوحنوأ

 . 0 ل ءْضَةضارغالا نم هءاطأ٠ هذ هك اامةمدخمئاقلا عاملا | فه مداحئانأ لاقنوكتامو
 1 اهتدعةل» 3 لك هل ءهق نو هم و ناتناىركسع دهر ناحلان هتاوعا ىنءناطاس ىنأف هيىئرمأد اعف

 ١ نوع لكو نوع فلا ىلع مدام لكودرام فلأ ىلع م<فلاالان مدح او لكوافا أ نوم.سوُنانئا

ىلع م<ناط.ش لكو نط. فاأ ىلع ك2
 نور دة الو ىتع اط تا ن نممهلكو ىج فا 

 ! ىفل ا2 ىلع

 ءاطانكمدامخانأت رصو هتك 1مد3تنأاه روكحامنمههفلا ىلع ردقأ الانا ذةدوص 2

وىأىفىلاتدتحااذاو ا ام كارما 8 ” ىهن أف تكس اَم
 امن |كعدافرصاا ىفوأربلا ف تق

 0 0 ءامم*الاراش ىقردف) نئمااودم ن نيدرع 2 نا كاناو كلدزع ىندحخ
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 اسءملا ملكسلا نع تتكسذ حايصلادازرهمكردأو « مالسلاو اد كتفرعدقر

 اذه مداخن اديعسلا كلا اا همأ ىتءابتلاق 4ةئامعستلاده:نوعستلاو ةسداسلا لم ءالاتناك اماذإل

 لا ذاسلاايل.مل اقف تاداعسلاوأى مالا ك ملام فورعمه] لاق هلاو-ابافو رهمربخأ ا تالا

 دامنبدادش زنك هل لاقي نيل ناك اذه ىدساب , ه] لاق هءاعلا هذه ىف كدصرأ نمو ناك-اأذهام

 .هعضودقو «ءاناذهو هنامح ىف همدانتنك اناودالبلا ىفاولثم قلخي ل ىنلادامعلاتاذ مزارع ىذلا

 مث لاق ضرالاهحو ىلعزتكا || ذه ىفام ج ر 2 ناردقت لهفورءم هل لاف كاممصن هزك-اوهزنك ىف

 ' هباغو لزن مث تةشنات ضرالا ىلا هدر اشأف امك هن ذم قدت الو همفام عج ب_خأ لاق نوكمام لهسأ

 . وايغدلان متانشمنولماح مدواردزخدقن ا. س>دوح وب فار ظراةدناماغاذاو ةةطاة دم

  تائثما ١
 ا ا نان الاول



 . كم !هذ ىذل ان دعو فور عمو ا !١ان دمسةريض> ىلا هئامسإلا كءلاماان ههمقتد أرق ةنأر ةوناككلا

 كولمم ةئامسجن نو نانسسزغلا نم نغلاردق مهرأت , راع اهلع رمل ا جرح انتكرت رتامد»» كني
 اذهو مهبراخ نواموب نوثالثانل ىضمو قءرطلا نءانوعنمو مظع بزح برعلا نين واذن عقوو
 املا مالك 1 انعتتكس حامصل ادازرهشكردأو «كنعانريشأت يم 1

 كلما تن نادمعسلا كلما اهنأ ى 2 ( ةثامعستلا دعب نوعستلاو ةسهاسماةلءالا تن :اكامان)
 تدسأ ل هو قدر طاان ع ”رعثمبرعأانأ هنوهضم هعاست ان «توتكم هءاح ىجوزنااببالشلا

 لاق ريكا هذان كرام نيسج ا :ماولتقو ةلهلا نمش ان لج يبت امانماودخأدقو كنعان ”رتخأت ١
 مهى خذي ناك اذ لج ىتئامر ادقمامو هعاضب لج ىثام ل جال برعلا عم نون زادقن ىو هلل (مهميتخ 1

 م-بلاحورأ ى 0 ىغعْس نك-اورادفال ا هس ل ىف :امأهمقنأف كلذ ل>أ نماورخأت»نأ 1

 مث م ماع هء تق اصل ىل ىنار دقأو امش ىدن ءرث ريو يد الو ةلمل اهب ص قتال سرها اه ذخأ ىذلاو مواهتسأو
 امش نم ترن لزنااو هكم ءااهمل:ةىلعالو هلام نم هعاضام ىلع مت*ب لواكساضئدئءنملزت
 ىواستةلدب سدالمممدحاو لكراقالاو مناك باكا هلاوتأ يدل اك ءااهمةريشعلا تب أ ارورهتلا ٍ

 ءىعأ بوتك-لاب هلاواح نيل َك لاما عم هجوق مث مههادحاو هيشن كول مف أذ نغسل وراد
 نو ىئز مسن ناكهناف هيىمأىذلامالكدل ان ءانشدإرلا ذآت ا ىنهزمىذلا هنن ددلاو هئامك ١

 ىح وز قى ملك-ةءىذلا كرب زو نم هلكبرعلان و ىضعمس و صقذلا نبع ى :اربتاك اسعرو ١

 وهوأند الب ل--دمون نمو كلذ راكد الو ريثلا كوز لامن ا ىتةمان كللالاستف هبىملت الامال 1

 دخأب , زا صوريثكري_تهنما لل_دجيوةلا لاب ى 3 ,سررقنعهللاءاشناو ءارقفا ىلع دسصت» ١

 رحاتاارمأ نم (ناك امامأو) كاارعأ مناك اماذهدلم هلا هءاعتلطن اوريزولا عاود و اهو طا ا

 قارغلا لأن مرادو ورب دالبل | ىأ ىلا ىر دم الريم وهورفقال اربلا قراسوداوملا بذر تاق فورعم ا

 تاسالاهذهدشنأو تاعوالاو د- ولا ىماقو حو /

 ىهحأق ارق نةرظقت نيعلار « اقرحتوافملا نمتاذداتلاو « اقرفةةانلمشنامزلارددع

 اّبْرمم داؤغلا كرت ميسى « ىذلاانأري_ئلاردلاةءلطإب « قتاملانوكب ىتمقارفاااذه 1
 امر_غمام دن فو لارا هاقشثلا تقذ كلاو بيطدمد نم« ةعاسشلب عمتدأمل ىف ملا ش

 اقر_مت_.لافورلاءاق « 50 دأةرينملا سول ةعجوماد 3 املا اهلفةيامصتامن اكن أ ١
 4 .لارصق انوذدو « اهقالاو هرسلاءاهنمزوفنو « الم“ عمت مايالاىرتل هان

 اممم نسال ا كهحو لازم « هسعئريتملاردملاةملطاد هب اننلان سعال طأو
 : اقثلازنءعىوملافةداعسلاثدح « همهو مارذااب ضارل ىنا ١
 هنأمثةادملا ىلع تامملار ادحاو هه>وفتاقر طل تدسنادقوأ هد دشع اكن كو :هرعشنم غرفاف 1

 نمهنان رهف هفامعأل ىد نعل ارنا لاق متن :لاقئاطا هات ءاامم نمتنأله ىد» أن كأم تملا

 اثنان باكل اذه طع نان لمسات كك ياو جن :زطعأو 0 لل
 : تذخأف قدرطلا انس , ل>اءهربتكأ هلانيت انامل تن جوز هنانغلبدقوةلملا عميل هكيلاعمنع ١

 ف 2 ند

 2- دياب

١ 3 
 اناهنالخز عار ذةريغصدلب ىلع لقأ ىتسرهاغلا تقوىلاارئاس لزب لَو هنريحةد سن منار 1 باك لا
١ 

 ْ مالسلاهءاعدرف ماع مال سل هل لاقوث ار د ادصقف عوملا هيد:شادقناكو نيروت ىلعترحيا مان وق
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 تا بر دس >« د ضرب تدم يع يللا

 بتتك اوكانهارجان لعاوا يقذف ال أ ك- نوكددال قلارفاسو داوح ىلع بأ ر اوىلامن را

 4 كلل مهنا ن نظ.هآر نم هلك راصفراسو لءالاخ ىف ةندملا نم رخو اهعدو م اداو>هلاو دشفدامملا

 4 لإ شوال دالة ا رخل نسا الامهأ اراكو هلدعُنق رم

 د 0 هسداوىداك [تقزحاكمار غرانو ىداوتف تن اهل كتيحنافكندو ىسنامزلا قرف

 َ او ىمىلاو تاقوالا لك ىف ىلطذئالو ةءقانري ب كلا لمح نآل عتاب ى : زري نأ ىدارم نكاو
 ىنريخخ اف كلد شط مق هل مح هأر بكن تأ لد 0 ء ءلرمأ مضتغد نأ ةفئاخانا| اوجلأ ىلع ىذك تو بصخت

 وحان كنا ىعدت مك: ةلرض شن 00 ىتريسخأ ىهو كر.سدامالا كلامو يصار َ

 أ 1 ا كن اج نعنبد لو ىاج ىتا» لوقت تنأوةلنوطة دما تضهدقوذلجكلو لا اينانعاتا

 1 ار وو ا ا ولو

 _ نافقدصاابكا, اعو لق تل ف ىلع فان تدرا مومو عمتأاب كريضأ انأ ى ق ادا لات ا

 ش لات ن مردهللو ه.حاد هذطفد هنأت تلك !|او لا .او اصلا ةنءفس دصلا

 ١ ٠ د.عولاران قدصا!كقرحأ م هنأوو قدصا ايكااع
 ١ ظ ديبعلا ىضرأو وما طف»أ نم هه ىرولا ىغأؤ هللا ذر داو

 ًايفاكسا الح ا فا بست او هاج ىلالو وحان تسل ىناىلءا ىت دما, لاستف

 1 هر [ىلااسمإوأن مب اك ارا هريخأو اذآواذك اهعمىلىرحو ةرمااةمطافاهعساة تور كو

 ا رومعلارثمسل كس ىلاعت هللأ ى دد.س أب لاهو بصخلأاو ى كلها صقرهام لذ !تااتدوت كدي

 ' ١ ططط نمثل يجوز ىت كلرشفةرثكهتررغو ىلإ ىلع تيصن كنا لعاتلاقذ ثوركللا كفو
 لوف ازك باصن هنادل لوةءو لأ د :ءكءذ مل كتي ةرم مك وك 1 كلذركنمرب زولاو هلامتفلتأ

 .ةدلانا مالها لنوك والعب ىن وكن اي ضرأ نأ ىنطخن كد: زا سدس لوتراس:ق هعطي ل ىلأ
 ا ١ اذ_مررضلاىلءكار هم ىنأو ىطغملا ف ثكسناو كتررقدقو هررق لل اقو ىلأ قدامة دقو تااط

 ظ ا ناذل تاصن كنا هدنعتيثريملااذمىلأت هربأ ناث كدة طر ةأالات أوجو 7نرع كلو لا
 هش و ةلاغالب كلت و رفشاله دنع كسل م لاومأث دهذأو كولا تانب ىلع تبصن دقو

 انما «رىأك]ةةاذاو ىف ةدعضف نوكت و تاذك ناضتل_حربت > وزتىناسانلا
0 

 فاآنيسع كممذنو كولمان سلاون" الامق نك اوتمولو هلءقأالْئيتاذ_دورخاى لاى ىحور

 0 .نتلاطام لع كبل ل_درأئتحتنادالبلاىأى لعالة فخ هن ىنيتأب عاس عمدا سراواراتك ل
 | لل جرا انأتموأتنأتماذاو ما ارك اوزازعابعىعتفْكءلاتاسرأى أت امناق كلامرثكمو

 ةلاومالاوةلسارملا كذععطقأال ةءد رطانأوأ مط تم دامو تاو فلارهاذ هذ انهم ةعاتا امال

 كالادوب ىنءءدون نأ كضرعقانأ ىتد.سادا 4ك لاقفرامدلا كد طرحت وراتكتو كيلعراولا علطب نأ لبق
 ليان ماداوج لاو شين أس أ. باارخأو ولم هدب نسناو لد اراهلساو م ضال تلاع

/ 

هاهوبأ اجاب لا ماا: ة-احءاضق قف رفاسمناطاس لا !ام نم
 ٍسولجلاةعات ار زولاوو

 | دود قادو لوقا ت !اقنيلوة:ام ىتبا» ءاهوبأ امل لاقفةراتسلا فل تتأفاهوبأاهمآا لسرأو

 ل_دهناتااقكلذ فدكو لاقى - وزعم ىه- و دّوس نأهدارمناكهناف
 رك ذأ نأ ل بق س ءأ ىلع

 ' 3 0 ناد دك هددو ىلع لد ىثاوطلا جرن اذاو مالكا ااذو

 00 نمتلا ظ



 1 2 تاو وا 5
 , 211011 1 1 8 0 ا 4

قل أوهرخ ىف ىف تلق متيكر ىلعد ديط وشار#لاءقوو شاخنا اتلطو شارف! ىلع سا>و
 ٍ هّدو

 هنضح ىف اهرصعوه.لااهمظوامن ضخ هماوداب أن اسثالا ىست ةعاسل اه ذ_هتراصو هذ! ىفاهتغش
 تنك لامتلا|هطرا تحن ههدب عضو وا ه3 نم لسعلا لاس ىت-اهحفش صمو هرد_صىلا | ههضو

 00١) سرامو نيقاسلامزحتو ني غلا نيبودب تحارفنب دهنلا نس اهزك-او لاصوللا هز اضءاوهؤؤ اضع

 0 م ةتراناا لهش أودرب الا تدد ىلءزرحو ليتل اله اوريخدلا ط>و نيماثلل ا ابأ ىدانونيلمعلا

 0 الردأو « اهمدبالىلا ةقعزلاتةءزواهنع لئسال ىتلاةتكسنل !تاصحو ناكر ةعبرالا نم جربلا

 202 الكلمات نادل اكلئااهيأىنئانتلاق (ةثامعستلا دع نوعستلاوةعارلاةلمأل تناك اإذإل
 ١ اهلاةثالراغالا نم دعتال ل ءالا كل: ترادواهت راكي فورءمزحاتلا لازأ اممم دءالىااةقعزلات معز

 سالم نمدَل د سدلو ماسملا لخد متحامصا | ىلا عصرو صمو سارهو ىناسنع نم اللا لصوىلع

 هونهو مارك اوزازعابهولد او مادقالا ىلع هم نهدأ ماقف كلما تاوبدل دو ماجلان م عاطو كولملا

 عاملا تاهل اقف كد دن نيب رضاسوهاهاولا-ةؤرادنزا منن بأ لاقو كلا بناس اجو هلاوكراب و
 ىث | نملك ىطع؛سلج و يلطام عمم هلءانغ بصاننملاب اب رأوءارمألاوءار زولاع هج سدلأو

 اهريغالو ةلج هلرهاغد لو امود نس رشعة دم الاه ذه ىلعر ساو هماةمردق ىلع ناسنا لكس سود

 ١ وهاسااح كلم اناكو فورءمبا_غىف كلا | ىلع لةدو ىءضلا هب اغهنم قداضتراديزاخت انا م

 ٌ مدعىلع ى واتاعركنال ىش كربخأ انأن امزلا كإماب لاقو هءدي نب ضرالا ل .ةفريغالربزولاو

 ظ ىلعاهاةقنمانأةريشعده»و لماقلا الالام نم ئنامف ىءد لو تغرفةنز نا ناللعا هرامخالا
 ١ فا. هللا هألاقو ريزولا كه ذذ ريخامعنمب لو ترخ أت ىبسن ةل جتا ريزوام كلملا لاسقف غرافلا

 ا هبل الو هل هاو ال هناك أر ذامحو باذك-لا تاصنلا اذه لعق نعل فذ مالا تن أ امن امزلا كالمأد كد

 ّْ ماطيالنامزلا كل ماد لاس هلاح ةةءقح ف رعت ىد لمعلا فكرت زواد للاةظاخا

 نأ ل>الدلاح ةقءتح نعال اسأ ىدةراتسلا فا ىأتا كتم ىلال سرأف هت-وزالا ل-رلارعس ل

 ! ةلتقمأشأ هناتقالب ا ذكباصن هنا تدثن ا ىسأر داو كلذ. سد اللا قف هلاح ىلءا:ءلطتو ريتك
 بانغقكلذن اكوةراتدلا فاضت تأ ةهتئب ىلا لسراو سول اةعافلا هءلتدو رزولا دعانا

 ناىلعاىقدم_سادلاق كلابامربزولاا همأت لاقرب زولا ىلكل ادن رتامهلأام تااقَتتأ ا! فاهحوُز
 ةلجلايوربخ «تلهل نيب ملوداعرملا فاخعواندعي لزب لوهورهمال» كو يَوْزتدقو كِبأ لام فانا َكَحوُز
 رئاخذلاو رهاوجلابىن دعب و: ى< تقو لك ىنوهوريث كح هما نات لاةؤه-:ءاش ربت نادن رث

 ةةيقحم ىنربخأف كرف طرفأالو وز ترص كنافٌْثن م فذخألو مصل ب ىنريخأ هل ىوقتو مالكم | ىه«مىطعتو ىذخأ:نأ ةليلل اذه فنب ردقت له قدرسا,لاستفآ .ثرأ لو ةنمثملات ا شادو
 انيريخأ كلذدس مث هيررقو ة ىلا هب رأو ملكا ف هل ىدء.و رق مثهيحانرئاريددت كلريدأ انأورمالأ

 ظ فورعماؤ>وزا باع ل: دءاشعلا دعيو تءهذاهنأ مثوريت تأ فدك ف :رعأانأ تدأاب تلاقفءرمأ عمق
 1 اذاءاسنلا هعداذع ل .هانوادئاز اعاد. هتعدانو هطءا تمم نم هيداو هل تماقف هرداعى رح ىلع

 000 ىت>لعلا نم ىلحأ مالك, هفطالتو هعدانت تلازامو اهءاضةندربة-احلاج رلا دعني ناك

 ير ا ا

3 
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انو كرت لنا 1 امحو هل لاو هذعوو كالا اهمف عزفف كلذ لوقأ لزأللو ريزولا '
 ل :اتقالءااكسلا 

 | اديس نالوةتواج حرقت مر ا كن راو لعاوقر ةأةرهوحةئام نوكدام لأ ا

 1 0 ل الار تاجا سفالة سافاسم
 اا ياتو ومهريغور) اسءال ةمءطالااهم لبعأ س مآ فلأوهف لاف نودع نيذاناميطعأ سنك
 داو لك ىطع أةمددلناو ىراومل ا ىلعا وقرن: زوج ةتانويسرلا ةصي صا اهلاميطعأ ةرقزد
 اذهوتاتدد نمد الوءار هلآ نءنابر ءفاأو "أنا ىلا جاتحأو :ورعلا ماقملاء.ظعتةرهوج

 ' سارفهلك فورصصلا أذ جب ىلا اللا تءاحاذاو اريثك ا,شىد_:ءناف هللا تءاحاذاالا نكءالْئَش
 1 لال ناذكن اضن نا نع لوقت فرك كل ذهدارمناك ثدح كلا لاقفهلاقاع كلل اريخأو رولا

 ؛ءاطوأممم لاقف كلا ماك لاعت هل لاقوربز زولا ملا حارف لفطسأ هل ىمانأو ىدذع هتاه تع
 امج وقنأو لدن اناا زف هن" الم ىتزخن افراذعالاه ذم رذتءثال كالا لات هم ءلاءاح مم

  تءاحاذاو ىراو+لاو تنءلان مك اعا مودي رتأم ل هفاو ءأر قفل س 5 اوءايشتأم طداو هلا جا ةكام

 : سدو هللا ىحت ىدسا وقاسم !عربصأ ع نوما ارك الان مءاشةامك تحوز عم مل عافك َءاج

 ١ ورم ا: || ىلع كل | ثني ب أت 1 ناك ناكل اناكادا مالسالا شرما ماد قرف كن هدف و

 تعءاللا ايراتاءقأ تناول راس م ةعطالا تدسو لويطلا تقدر هينا يرسل

 0 اوراطتلاو عالما ب ايرأ همادق أرد ق٠ ىف ىءرك ىلع سا فو رعمزحاذلازادو
 . نهذلابهنتأف ةضفلاو ىهذلا تاهو] لوب ورا دنزاكنارم درا ءوةيسقأا ى هالماوةبرغلاتاكر لأ

 ' رك وناكا اسملاوءارقغلل نس وةشيكمااب سءا نم لك ىطءدو نيحرفتملا لع رو مرا و ةّضفلأو
 نزولا للكداكو زدنا نملا نالت ىلد رادنزاسلا قبامو اماهئاسرفراصونينأب رعلا
 رحاناللوةب ولاومالا هزه لذب نم ب هد ىلعرح انا اراصو ملكت نأردق» لَو اف.ذل! نم عفن نأ
 ر اااوأ لاةف تلا الام عسيطت ىدرادقلا لام تدذأ نالافك امأ لغد ىلءلاحرلاو هللا فورة

 . لوقيولاو ءالازردل لا هللا تءاحاذاو كل ه3العال فورعم

 مو ءلاقوأموب نيعب هرأةدمجيرفاال ا و رفمه-_دئمامرد_ةمألاو ىرخخى رم ىذلاف ةيماج هيك هسفناق
 رشي راصاوباولخدانطورك اسعلاوءارمالا ع.بج اوما دق ىشءوةسورعللة فزلا اول عني#ب رالاوىداملا
 / ةكلا العدول ثدأو مظعرأ د ءاملالا مآ فرص ةم.ظع ةفزاهاولعو أ" الد: اسر ىلع بهذا

 "د. ىلعادب طيشق هس ل رخو باوالااولفةور اة ..لااوخرأو ةرلاعل | ترا ىلع روقف
 ل اما هل تلاقف 0 وقالو لو -اللوة» وفك ىءاف) برضي روغز :كلهأنل رح دمقو

 . لثمةلعىم ل عو ىلع شوشدق كو انو نرا اال رت لاق !مومغم كلام كرمال ىريمسأب

 ' ىدارمناكو ىلج أ: نا ل_.قْلءاعىنادأ لا: ىلةىلا كلم لعامو تااقرءعخالا عرزلا ىرتح

 ١ ىناق فرش ف ودار رول ها ةاامءظعت تناك َةلصخلاهذهو قدس ىلع ه:لخد أ .1قةرهودح ى ناطعأ

 ْ ا اسلا اذنه فنالو ءلذب مالم تلاقف ا 0

 قعاوكءاث علقامقنْممكءاعاق عراوملاامأو هللا ىحت ىتد كءلع .ريصأ ىنال ىنم كرلعا3
 3 اللا نءهيلد ناك ام علقو ماة:اهريغرره ودلاكلت ىلءنوةحالاذناف ةلهلا تءاح ىتمواطاسزا



 تتاكسف حايسلادازروش كدرأو 6 عاماطلا تي برنأدق باسنلاباسنالا نالت ||
 املا مااكل !انعاأ]
 لاقاارب ,زولانأديعسلا كمل |اسهمأ ىتلب تلاق 4ث امعستاادعب نوعستلاوةثلاثلاةلمالا تناك الفأل ظ
 وهله فرعأو هزذم 'انأرزوا , كلا |هأ لاق عامطل | تءد برخأ دق تانمالاو اياصنالاهنافأام كلل | |

 انأو ةرهوج ىد_:عنا كلما لاقهن دوا الوأ ةهعنةب : رتوه لهو قدا صوأ اضن ||

 بحاصنو'د داهم فرءواهفر ءناف ةردر 1| ه.طعأو همر 51 ساجاذاو ىدنعهرض>ًاوهملاثعدأ ||

 لخدالإ# رسم او لال مرا ثقل انا حل ةرهقأ هل: ةأف دمت بانو وفاه فرعي ل نأو متو ري ظ

 نادل لاق من لاق فورعمرج اتلا تنأ له هل لاقو «ئاح ىلا «ساح أو مال_ىلا هرلعدرف هءاع مل_هماع |
 لاقمهلاومأموطعت ل ملهل لاقت :لاقى> هنولوةد املهفران دفا نيس لدن ءم4نانو عزي راكقاا 0 ظ

 ناو مهيطعاةضفاوداراناو مهيطعا اءهذاو دارأن او نيلثم لثلا مهمطعاو ىتا-ء حت ىتسنوريصن ١
 أش ىد_:ءنافءا أرقفلا عم ىهدو هب رتسامريظت قنيفلا هدطءافا 4 ىذلاو مهيطغاةعاش '

 ناك َهَقد- ةيلاردةةرهوجواطعاو اهنوةامواهسنحامر اطناود ده ذ_-رحاتاب هل لاق كلا تأ مسارب 2

 اماع طرقو» دس فورءماه ذاق اوم ازهةسمن اكوا هربغم دنع ع نك لوران. د فن اداهارتشا كلما ١

 كصضفةرهوملا ترسكى ةئىالكلا اهل لفلم: ال ىءقرر هود انالا هرم كف دهاش !او ماهمالاب

 ةرهوصأا اامماع لوقُد هم :.؟راتند فا !عواست ندعم ءطقو ذه ةرهو> هداهامنامزأ كمل اءلاقو

 01 كاةرخومارندسمتسطت ته لع لاتناغابراس فلا سار هوملانا :

 |ممءقن دعم ةءطق ىهو هرشو> هده ىلع لود اك-امنوكت فء' اهم ىتعأالرىدنءا4ةعفالذزوملا
 رح انام كلا اهل لاف ة-.ةامم رئت ذ مك دنع س زوزو كراس لا !

 احادر هاوح 0 لم لال مظلات اء قريش لاقهب ريضىذلان ءرهاو> ل 2:ءله ١

 كلا 3 رع ريغ ن مك ظعأو 00 طا همز اريثك َْل .اعاتلجلا نشل 1

 ادداوحارف 00 ةلهلاو ىتت ىد- هءلءاوزيصا او ا.بسلاح ىلااوحورراستاللاتو ا

 فاطالهأ لاقو ريزولا ىلع لق ا (ناك اماماوأل راسمأاو فورعمرسأن مناك أ ْ

 هدنع ىلا تاريدلا هذه م ةنواسهب جورتن ىح ىذناهلر ؟ ذاو مالك! ىف ههمطءأو ذتوافورعمزحاتلا

 مااك- اااه كلرتافتاذكو بتات هنأ ن طأو 2ى .ت: ل ل-رلا اذ ه لاح نانامزلا كإمامرب زول الاسف !

 اهل اناق هلاهحاوزدارأو تلا هحو وزيت كاملا ىلع اس انباسر رولات ةفبعسمضتالثا ٠
 ناض رت لو اةباسس ىقباتمطخ نو 5 )أري_- ىلدي رئال تنأ نئاحخام هل لاق كلل نأ م مضر كلذ
 هلله ىم عمماف تناله ذخأت ىدرومت ىذننا كدارعراو-اوز ىقد رط طغت نأ الاتراك ١

 ف هرهودلان ؟ فر هن اعماياذك أباصت توك ها .كمالكحلا| د_ومبهفالع كل س هلةملكسلا 1

 د ءاتفدلجاها رب ىذب ىلع لد ىف ريع ارد ءو ه.عذ ل اونو ك-!اهرم كومار |

 2 ف تاريهلاه ذه نم ىنم مرو ىذا امر نا كدارم تنأورئاخذ ةورهاوج ابا نواح ل 1

 فورءءرحاتلا ىلع ل.م عرلا ىلع بالك اارغاهسفن ىف لاق ريم كلاب رزولا
 هآلاقفلوةنامف كلاوح رز نأ ديربلا جو نسح تا ذتن.هلو ل مدح ؟كلا ارضنا هل لآ ١

 ساني رهجالانره؟النأ نوما ةهو عساو كولا تا روما ناب م1 ىبدريصل نكلوسأبال 1

١ 

 نن نوجحتحج

1 
2504 ٠ 

+ | 

 ت7 ١
 يباد 34# 0١



 0 2 0 اهءوهمركص 1 رودس دل قروب
 ي

 نذأ ىتحتلا للا ذ_ه ىلع لزب لو ماك-ت:تاردةءالو هل هذر افاد , ىلعر> انا اراصوأ وقر فوراششد

 آهقرفرران د فالآ هن تأ ىح قوسا !باباولةقا قام راو لصد هال ل دقرولا

 ناقل .طع أاشاق تدرأن او كد طءأامهذ تدرا نا ةل للا ىحت م ىتح هأ لوم أمد ثهنمذ أ نه لكو

 '  تورد_ ماا قهدلحأو 5 ا انااهمزعءا سلا دةءواريثك أش سى د ع

  قوسلاىلا هجوق مويىناثو ريثك <: :مىدذع لوقأ هش هلاورك 0 امقتلابالا لكتءال

 3 رشءةدم هلال اه ىلع لزب لوءارقغلاىلعاهقرفد ولاومالا ممذطخأدو رادقأا ىلع ل.عراصو

 4 لاو مأ ىلع ساخنا |توهضف ةمءاج ةنك الوةلج هنأت لورا يد فل أ نيس سا ١ !نءذخأ ينحانوا

 اا رلمداولابقتءار فال مطعد وسال لاوماذخأ , ودو ىمىلاو فورعمرحا:! هل تتأاماولاقو

 .مهلاتفتأ لل فور همرحاتلا ةاجن ا ىل ءرحامام هل اولاقو هوقأ هىلعرح | ةااهردلب عم لك ةننأ ىأرلا

 لاعفلاهذ_هام فو رعماب هل لاقو هنىلة اهنا مس رقنع ىتأت ناددالا جن افاوريصا
 كل تاقانأ له

 اهتزخاران دفا |نودك.اءمةراصهنافوريخاو مهلاومأ ىلعاوصضراستا|نا هقوحاو أرياتارق
 .اموىرج ىثىأ 1 هما لعامتةرؤو

 رحاشاا هل لاق ةدصفوا.هذاواش ناواشاس9ائاشن نامهطعأ للا ى ها1را ند فاأنمةءارادةه

 00 نتاع لع ءاعلاح رلاو هننا هل لاقردثكل اق ةلج كل تنأ لهو ربك أ هتلاىلع
 ريثك ئمابف ةىتاج نارمةفانأ لهمالك هرثآ النحر لاق سانا ل , ريخأ انأف ىل هلو ة:ىت- مالكم
 "5 ءاقاب هل لاقو ىلعرحاتل | ظاتغا كلذ دنع ف مهلا ا 2 :ريغانأ نمل هلثملا موعاتمن رذخأب تءاحاذاف

 تورحصتو هلعفا كدب نمجرذىذلاهل لاقف ىكستالو ىلع ذك فدك ند رانأددال بدالا

 .هقتمذناواةءاس هتركشان أهسفن ىف لاقو حارو هكرتفةدأن زي مهعات هنوذ-أدو 5 ىحن د

 ر امتاانا ٌمهرمأ ىناريهتمراسصو 000 ذوركش نم لات نم لوق ىف ل دأواي داكت رص ن الا

 3 ملعهلك (ناردقأ لوران دفا هدد ءىلوهنم ىحم | ان [سانا م4 لاو هتلكل ه ىلعرح انا اولا قودوت أ

 كلم ىلاءوكشان نود كن وباط الآ لعل سياوفوةدداشام ويا منأو

 اولاقو مقواسيهوري_تأو كلل او-ارف هذم ىكصاخ كلا ناقا :ءاعبصن باسصن هنا هلاولوقو هب دملا

 '0 1 ثلكواذكو اذك لعفي هناقدئاز هءركىذل ارحاستلا اذه عمانرعأ ىانرب ريحت اننا نامزلا كا ماب
 ولو ءارتفأل هءطعبو به دلا سمن ا«سفت مست تناك امالتمناكولذ ةشكلابءا ارقفلا ىلع هقرف

 اهتيسدقو لكل نا عدي هنا عمال ىرئال نفوهتاج ى «ءانل اروظءقدصناك عنلابا اككأن مناك

 ري هئاج نعني لوةدمتضمدقو ريثل هزم ىدنعلوقد ىلامقلا فان صأ نمافذص هلان :رك ذاطكو

 م رآ كوس دعو هنو رك ,رادوءارقفلاىلعهقر ةكلذ لكو راشد فل أ نو: مودزعأ|ةلراصدوو .

 نكمل ول هريزول لاقو ع هطلا باع تاغ هي اذك#و همركد عمءالق بعشأ نم عمطااعام طكلملا كلذ ناكو

 رادعل اءالؤد ا 1 الاي طرتك اوما دا ءرحاتاا اذه

 3 انآ يح هملاددوت أود ,ةاعانا دار ولاا ذ_ممهنم قد انو ريك الاومأ مماعرم ع ووهدزع

 - كاماي ريزولا ه!لاقف كامىلاهلام مضأو .يذباهج وزو انأو طخ آرام ءالوه هنم» ا ,ىذلاو هتاج

 نام را
 يجعل

0 



 ْ 3 . اا واكل 6تقكىف حايصلا . ١

 ش العر اتلانأدرملاكلالاهيأ تاب تلات ( 1 كاادسب نودستل ايات اذان اءاذإل ١
 مهعبج كفرعت ىدح مهم هل ولع هد عسجحأو كن "ات نمراعتلا عج مزعاوكمزعاكذدعو قرت

 إف لام بحاصريمت ى>ةدمّن ءاعىضع اذ موعم ىل اهءتو لأ ذو ىرتشتو عت ن لال مه ةرعتو

 نذالم ملا نك: ءذهقلاأ أرب( لاو ادمعءاطعا رن هنكراو ذل دل وراتب ديلا ءاطعأ دا. | أ ]
 ءلاز | لاّئذد- الاهر 5 الر كح راسنا ء عدوا. د لم<ئالو ك ماركا "ىلع حاوق قشر ظ

 نيدعاتاه حاوناكورادتلا قوس تايىلا هلضوأن أىلا دمعلا همادق ىشمو ةلثملا ب كر هنأ مثاريدخ هلأ 1 ١

 الما . فورعمر>اناد 0 ماي دءاتىلءرحاسشلاو 7 "ا ل
 راصوهنلءاوإ سف فورءمزحاستلا اننا( انس اوخااب لاقور اقلاما دقهدم ل.ةمث فورعملاو تاريدلا . ظ
 ددا او دء.دحاوو ىلع راصو هيلعاولسو لعب ىلا رول وذ نع درا 2م عاى مظءفهممظعتب مكريصد 1

 قوهون ا اودذسأ|و د ل اىفءاكرش هلو رص مرا دنءةرومثمهدا د-اوهسأ لاوماوهلاو ءانالءن الامرثك انداو هد-وبالورادتلاربك | اوه لل من مهل لاسة فرح أن اذه لدهلاولاةفهدنعدركدشمو مهله ا

 سا نب دملا هذه ىلا هئمصن او !ءاوووم دتاوهماةماوعءدراو هر دقاوفرعأو .طظعم د ةىلع ماركلا ١
 مجرلال١ن مسرعتلا ىلا جا اةوعربغ هنأل ساس :اادالب ىلع ة>ر ةااالاءدصةماموةراعت ةلازسأن مه
 را الالاومأءد_ذعناليساكملاو
 ىد تاب رملاو تاروطفلاب هنو دابا ورا صود لذ ءاومتجا مث هتاغصن مونءد نوريخاوراصو ممسؤر ١ ١

 نلءم تن شل ءاىدبساب راعتلاة رض ىلعزج انتل ال لوي راسو هيلع وهل قاراعتلاردشبءاش ١
 | شاوتل | فاتحأ ىلع هحرف مودا كلذ ىف ناكورب_ة5 هل لوقف ىل :الذا !شاه-ةلان مع 1 ا

 ىلءرحاماد لاق كلذ دنهفؤرمث 5 هإ لوقد ْئث نع هلأساطكرابصورمثك ل اق لازخلا مدرجأو لاقريثكل اق ٠ رفصأ خو كءم ترج له ىدوسأب راصتلا نورحات هل لاقذ صم رلاو ناش ةرعو
 ةاج نم « لماع نماوامح ]ا لاقفاو اه ةن علا تاتناعتلا ان ءل_جفإأ لمح نأ دارأول كءداننا ١

 فصن ءاطعأ نم مهنذراهّتا!ىلعراد لاس ل- رباذاو نود ءاقمهامنريفئثهنم صقندالو هلداوح
 تهذةشملا هل شد كو فورعم ىلا لصو ىدحأ ,_ثهطءب ل م-مااغو اد دجءاطعأ نم م -هنمو ةذمف ا
 لئاسلاى طعأ هنأ كلولماءاطعهذهنا هلاولاقوكلذ ن هراعتلا ب كف حارو هلاعد_ةاهاناءاطعاو ا

 ةشلا لثاس / ىطعا ناك امريثل ىو دنعو هل رمل معنا اناا نممتاالولوددعرت سار ا

 ها ءاولقأة ءارقفلل تكحوهلاوعدت تراصواهاطعاو شيكفةريقفءأرماهتثأ ةصحد مرو بهذ ١
 ىلءافك ترض كلذ د«دوران هدفاالا قفنأ ىد هيطعب و شدكه هل ى :أنم لكراصود>اوادءناد>او 1

 هذه اغن'اك لاق فورءهرح اناد كلامراّتلاردن. هاش هل اقف لمكو لا معنوهتلاانهس- لآقو فك
 لاما نمسناسج ردنا ىف تسلا كلذك يان رغاتلا ولونيك اسموءارف ةئداملا
 اذاف بهذ ىم ع لولا 5 !ادرأال ىناىط نمهوى رغلا انااا أوعار ةغلاىلا نسوا ١

 قاكو سا ااذوء محلا ى :.لرد-ةوىتداع ىهام لاق كا زر هنلادأ ل_ةدل لاق هل لوقأا ذامره-ةفى انآ ١

 راثيد فلأت هلءاعف هعامت ١ ضءب لسرأو سأب اللا ىتاجع ىحن دام ق دصت ارانوفلاىذال 7
 اول صو مماسجلااولل_:سدفر_هظلا نذأ ىس >ءإ أرةفلان ههيرمنم لك ىلع 3 مسرامفاهإ الا 1
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 اساس 1مل ببلوه له لات 11 الكاىراسوم ا
 سف

 و ىف
 ظ سسوس اسوس ىطصمامالاةهدالو أهلنا لءفام هل لاق ىلعو

 ىلعامأو لاقري ناب هقلا لرمي لاق نسح هءمااادلو هتبوزدل تدار جو زتنأدعب هرب اكد تنكات كد

 ومان ارأنأس علا اتادتنكو راف مس نضو قف ةرن اك زا
 ا دثو ىرامئاادالو أ ةف- مب ورئانمقا

 5 راصزا|نأتا ا! ضءب ىف ىتفتاف ةقفناخهشب ىرت_ثذو اوه, ءأوىراصذلا ة5 قرسذو ةسونك- ||

 قاف كالا ىلا كانوك_ثاناذا نم كدلو عنت ملاذا هالاول قو اناهأ ىلا انوك :ثاق ب امك انوكسماو انوأر
 0 2ع 1 ىئاغوهراتت رطل فرعي لو تذولا كاذنم دره ببدل اذهفةناع يرش م-هرطاخ
 1 ا” رااكوس٠اب قيفر تنأوراطءلا د يشلا نبا ىلءانأ اوه هل لاةفريخ د>أ هنعريخي لوةنسس

 1 ضهري > وهل دملا هذه ىلارصم نكد مدل هس ريا ف ورعمأد : ه] لاقمال_سأ أدب وامهضعي

 تب رداهاذا لعد :ثاانل هنأ هل لاقوة ءمتادقاموور كاتم ظافستا
 ٠١ نا ةوس ف اهتم

 تم , رفعوهو ناك-؛ارماع ىل ب رن ىكد | ت دعقو ةءاداهلا ف برخ لد اح ىف تا دؤر طااىلعلزنو

 ينط ةرالاومالا ننال الا لوط ىف راطوءرهظ ىلع ىبكر أف ىلاح هتريخأ ذ ىنا أو نملا نم
 م4 تافىنولأ امسو ىلع سانا متلاو ةثيدملا تاخا دو لع .لأ ن م تارخق هنن دما ىنريخأو لم دل أ ىل

 ١ راذلا» زهىلا ف تو سالا ىنع تهنمو تنأ تدق ىنوق دص» 1 ربه: نمةدراسلاتعلطىنا

 . نيذس عم -هسىرعو شمطلا ىلع اغدل لاق انه كم. بسام تنأو رصد نم جو رجس سادهو

 . ناتا اومءاو# كك اولا هله نلخد جس ةليدمرللا نيد ن دو داعلادا , نمرثادانأو تقولا كلذ نذ

 ظ الائام لكو هنونءادءوريق-ةلان وْدَعَأ مهن روق فشل مه دنعوامار ؟ اساناهلهأ تءأرفنئنتا

 ٍ .اناكمىلاول تاو ىنوقد صف ىتلج ه. ةلزن أن اكمىدارموة لهل اتق سدقور امانأ مه تا 0

 الا جات :افه:مود ايدلدراو ءاجع 2 ىدرانيدفاا ىغبادب نم يف 1 م-4تاقىنا ىنأ م

 ' ةعاضبلانمأ.ثتبأرنرامتل قوس ىلا توج وتو تدرأ ام ىنوطعاف ةل+لا لوخد لءقملاصم ضب
 1  ساناارشاعأ تريصو هريسغتم رشاوارازبد ني_سجن هيف ترفه -ةءب مود ىناث ىو هتد رغشاف

 ” ىتفاسندلا لوق» لثملا يحاصن اأن , لعاو ىلا مرثكذ ىرتشاو عسب ترصر ىنوبحاق مهءزك أو
 - ىتمن دان كلأس نم لكشل تاقاذاتنأو امي لعفاف تش امهماه بف دحأ كافرعنال ىتلا دالملاو ةلم-و

 لهوروعسم مه رزعربصت دو كنوقدصت الو رام رس رانلاو توزست رهو ل

 ل>راد» نولوتد مداح | كتم رش الو :هاورفت د بد : رفع ىلجت ل3 ناو ه هم , ل1 أهله كد هأتا

 اوةرعد موموك - كةحو ىق> ىف وق ةعاشالا هداه قب. .ةوررض هأ لصد هذم برت نم لكو ترف

 تاق د طعأ ىلاءت هقلاءا ثنا ءزصت فدك كاع انأ لاق عنصأ ف .؟و لاقر. هه نه ىا
 ادعاتان أ نوك اومهلع ل تدافراعقلا قوسناب ىلا كلصوب ىتح كمادق ىثعادمعو اسمك رتةلغن و
 ا نمفنصنعكتل ًاسانكو لردق ماغعأو كدب لقأو كل. اء م-سأوكل موقأ كتنارىتفراسقاا ند

 دلو 5 [كنعىنولأسناوريثك لف ىلالنلا فيد سلا نمائش كءعم تمد ل - هكلتاقو شامقلا
 ١ كاتتأ اذاو مركملاو لاسملا:رثك,كافد أو اناكدو الداح هل !اوذن م4 لوقأ ىلا نو .عأى كماظعأو
 كم 0 ةةددس 7 وم 1 0 و نمو َن و 9 0 0



 8 را كرمال ا.ه نسما ال ل ها ومدلا ْ

 2 دو نادال اهللاباذاو لك : سااحوهامنيقاهبف ىق : ه رط فرعتالة دمعبدالب ىلا :امو نمل

 انأةلم ءالاه له ىف ىنتةلقأ كلام لأب هل لاو ن ادنألا اممم مره هن كرةماقل[ألبوطصخخا

 نات اعام لثمل عون اكملااذهل_تدادح !تأراقماع ءءامن :مناكااذ-هفنك اس

 نوكت اموت[ نم هَل لا ةة كل 1ع ةقفشلا هن ذخأ ىاق نا ْكل-:-اس ىضقأانأو كدودةكىفري_تأق

 دال, ىلا كم هو أن أ ددرتأ هل لاسقف هةتسوز عم هل ىرحام عم هريخأف ناك أ اذدرماعأانأ ل لاقف

 ءاشماد نم راطو تو بكر كرو فون بكرا لما ةءرطا بف كَ وزال ف رعتأل

 حامملامالك-!!نعتتكسف حايصلاداز روم كردأو «لاع ل.ح سأر ىلع هلزنأ ور عملا عولطيلا

 افو رممنأد علا كلا ااا ىنتلبتلاق 4ةئامعستلا دمي نوعستلاو ةءداحلاةلءللا اتناك امإذإل
 ةءتعىرتلهملااذد قوق ن هرد ا ىسناأب لاقو لاع لءح ىلءهآزن أو هيراطدراملا ل جا1قاكسالا

 فورعءمر اسعق حا وةك رتل ءلالصة نأ! ,مكءالو اق, رطشل فر تال كد وز نافاهل خداف ةني دم

 ناف هن.دملا ىلا لها ده ىلعن هلزناو موقا سفن ىف لاف س مهلا تءاطنأ ىلا هسفث ىف اري م 5 داي

 ةضأو ةد.شهروصقو ةيااعراوسأ,ةنيدمىأرق لدملا لقساكالزنفةدئافهسق يلا 0
 قوسلا ىف شم ا! نب زملابلقلا حرشتاهآرف هني دملا باي نم لخدذ نب رظاذ [] ةهْزن ىهو ةفوخز م

 هىامزال هلم ع نه نوم اورا تو ,اعا أومعاو هيلع نو>ر فتن و4: انور ة. ه.ذمأ لداراص

 دالم ءااىأ نمد| لاق: لاق رغتن أل ه لجرأب ةدملا لهأ نم ل ر هل لاذ مهسالم هم-كدال

 لاقو هلع هذ رصءلاةدرآسلا لانا ةراقمتا أمر :كل أهل لاقةدمع_ساارمهم هدم نملأق

 ابن جرح ورمصم نم هنام ءزب هنا لاق روق اماولا-ةذلوقداماوءهءاو ل> رلااذهاورظنااولا-ه سان أد ا

 مااك-لا اده لو: ىد نون 0-3 لدجرام اولا سا: :لاهرلع معجأو م ناك او كمذت رمهعلا هزاع | ١

 رصد نس وانتنب دم نس نا لا اوان ه تدهدأو او رصملا تقوى سمالاب صم ترافكلنام عنف ملا

 ىء لزب لرصم شرعا ذهو فوقف قداصفانانأامأو متأالانون ام مه لات :ةدلمأاك ةز_سةفاسم
 قئالذتارثكو مهدالب شرع هشال هنال هنهنو. كد : و «ءاعدو>ر ةةءاورامصق شنعلام هار أوان ر ام

 سان ممم مو هنن د كلت :قهرهش هل تراصو هءاعا - رقتريك» س :.ءاذه مهنعبل نولوقناوراصوميلع ظ

 ةل.بل اروهو موبلع لءقأرح|ة:اذاو دل املا كل :ىف م_هامن ةدمق هن نور ع ونوه ذكي سانوتوقدصد ْ

 نورذمتو برغلا ل>رلا اذه ىلءنوّجلم متنأو نوهتستامأ سانأب لاقو سان || قرة:ناد.عمفلخو 1

 اياوح هءاعدرب نأ دح أرد لون :ع مهدرط ىح موسي لزب : وهن ,تةالعامه-.اعنوكهضتو نق ئ

 ارادهلخدأنأىلا هيراسوهّذخأ م مه دنعءامحال مهنا وهن م”سأب ك .اعام جأان لاعتهل زاقو ] ا

 هسااو ىاارحأت :ادنهلاوحرخأو اقو دذدهلا ارق ةفد..ءلارعأو كول ءدءتمىه اجو ةفوتزمةعساو |

 امهمادقاوءذوفةرفسااباطرحاستلا كلذ نا مر امتلاردنب ءاش هناكراصفا ميو فورعمناكواهأبأ ٍْ ١

 لاك ءءاام جخأا هل لاق كلذ دعب وايرثوالك اةتاولال ارث راسن مةرخافلاةمعطالا مج اهيفةرفس ]ل
 نءلاترمه م نءلاتتنأدالءلاىأ نم هل لاق: دقلا سار زلا عقرأ ىفاكسا ىتءنصو فو رعم ىع“أ ١ ا
 نم هللائر الاس ردلا نمانأ مل لاقفاهدالو أ نءانأ هل لقدم رعت تنأ له لاتتاراشاىأ |

 لاقراطءا ادجأ ب جشلافرعتل اهم لاقةريثك اان هادعوات الوانالق هل لاقرجالا بردلان م فرت 1
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 ا ني شرار لف 1 اس انك ١



 را مولا ل اراها نون رسل و ناريجلاو دق كولسا| لوقت و صق ن رايصو

 1 تار نغلا لح رلاازه يلءريتأا اذهاممصقلا ل_سعب ىتاا ةفانك-لا لك لق ىفانلك ناولاتو
 ” لك انام فاس سا :لاتاهذ دعاك او هنيدواهتيناوهط أ ىتساهتو ةطالءاولازب لو كءاع بع
 أ 39 راد لك | أد هتأراسلذ لك أم لك 1انأف لكأ ام تفاح ىف هسفن ىف لاذ عوملاهةرحأ ونش ةفاَي كلا

 : ههضاو لك أبرادو كم١ اك وهامال لا ةذد. عملا ث دي رجا ةنا ولك انوكبهللاءا شتا هل لوقت

 ظ 3 سهدنو كت 000 مك جأ د غال, ءافهللاءاش نارك هتلافم ذه ن م نماك أَ امتفا- تنألوبو

 مال فعلا ىلا هت ةكو همسة لزن لو هماعو دف ىهواهرطاذزخأ هرادو كلد-واهنءاك اولد

 ١ ىلصو دعا ىلإ ب بخ اهرب ب كل !اءجاانأو ىلهماا4 لاقف ه ,رضأ اه دعاس ن ع ترث حايصلا

 ا هلالانو ىضاةا| فرط نهناذ انا سلال و 0 ذسا>و اهقفو ناك دلاىلاه> وب ولد

 ,ماق مايا عدلا اعتدتنالاقواهفرهفاذك واذك امتفصوهءلاكتكش كت رمان اف ىضاقلازك مق

 5 | ار رلا ثرطماهتقر وام عارذتلا را ةسورزىأرف 5 ى املا لع ل_ةدنأ ىلا! هوءم ىدمو

 امكن و ةمرملا هذه برضت فدك ىلاسعت هللا نم فت ل ألدراب ىضاقلا هل لاقفاهءومد مستو لكمت

 ١ راكع" ق - اناهنس تعلقو |!هنب رض تنك ن | هأ اسف لافلا هذعاسمبلهفتوا مس علقتواهءارذ

 0 الاىلالّوالا نمةصقلاي هرب أواه و ىدأو هكلمان اري اواذكواذك هصقلاامغاو

 لف لس ةفاث ” ل4 ]عاواةءاذع نر را لاورران .دمد رهأج رعأةريدنالهأن مىذاقلا

 اطرابتنا د لاو لارا ماو هتذ افا طعام لاق و اهاب او تنأ لطصاو

 لارخآ فاران «حاراؤ-وزو قدرطنمةأرأاتحار و ىذاةلادب ىلع نيططص هاو اهب ىؤرت
 ىاطعأ ل بأش 0 : ل ىضاقلا نا مهل لاةدا::مدختاهاول او هلاونأ لسرلاب اذاو سا و هناكد
 ارهقاهانخأات 000 فدا وأ لا اطعأ ىذ داقلانوكياا ةقالءالاولاةه راش دعار

 هلو ىلع هدب طدود“ عا اوه>رورأ دفعت ميفالساإر هدم عاف نرسلارف رضارا د1

 هيلعالبقأر اظذاا ىحيدت نياد رباذاو دعاقو هام: همفاهم لذة ثلةدغم دنع نكد ثتيحاش وحر _ىقو

 نهال قفاهنبم و ىبد طصأ دقوه امه لاقف هلأ ك2 كد وز نان ىضاقأا لك ل + رأب مقدلالاتو

 ةأهارا[ةاع 1ع مست : وهو |هوعمم اقفازمضاق ىلا كد ك:شاكد> و زنافرخ 1صضاقد:ءنم

 : لول اك ىضاتل قس مدقتف لسن .:وىن» ىبامتلاةلاللاتنبأن انشطصاامأ ا
 9 اذا ا|مةططصإ ثرسةر_هاعاب ىضاقلاا4لاقف ل قائم ماانالف ىضاقلا ظ

 ىلادوءثال ىهرامب رضىلادعئالوا لام ءاىضاقلا 4 لاسةةكلذدع ىف ريض هز اتا ىلا نيكشت : ٍ

 | اكدلا ىلا هوقو مىتمدخ للا ىطعأة مرت مدح لسرلا طع ىضاغاأ د لاقوا_طط داق كمة

 0 .اع لع .ةأل> رب ,اذاو دعاتوه امن ب امال مهلا ن منار 5 سأ|ل:هوهوابيف دعقواودقفو

 ةقو ماقف قءطوب أك .اعلزانو ىلا.ءااتانلا ىلا كدك دش اك :>و زنا فدقسام-3فو رههأب

 :دءلاوبا وقل تح نم ةضذ فاصنأ ةسجش هعم نرد 3ن اكورمه: ١ بان« _-ه-قبرهوناكدلا
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ثلا لص:ى كلذ زاكو اممتراهوهر اند فص واش ءءاف اصئاةعرأب ىرتسأف
 0 ءاد 

 هضوىأر :هءاداعلا لة دذ هنأت ت امداف برقأاه اوذأ لكمرطمل اه اعلن كا .كملا نيب جرا 1

 تارئفءاسا ايل دم هعئاو>و رطاان 84 0 نكت لعدن ارم نهرو ت44 لداح<-, ةابرخ
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 ارش راق تناك اجالالا كل ذياهومقل مو ةرل اما ةماطاقا ههنا ةسوز أ ناكوأفورعم هه طو

 انهرش ى دك ناكوةرمفأأ هنءاتو هسن مون لك واهبوز ىلغ هك اس تناكو نقلا ة ريتك اال 0 ١١

 ريثكت لغتشااذاف لاس اريتق ناك هنك-اوه-ذرع ىلع ى هس القأو ال--رتاكهنالاهاذأ نفاخ و 1

 ل ةلمل لهدتو هيقاعلا هتمدعاوةل بألا تلد ىقهنددنمتمقتت الساق لغت_تااداوا ماع هفرص :

 اهتيضضقلاوحالام أ 3-0 ىدوز عم تد هلما م 5 رعاشلااهت-فلاقأك ىهوأ متفرد :

 أمته م اه«ترضدأ 2 امىلوذد لذ هع قم هآأو 0

 ىلءى نأ هله ءالاهذ_هىف كن«ديرأ فورعماب هل تااقاسمنأ هّت>وزن ملحرلا اذ 4 ىفتاامةلوس نمو .

 نم مل هللاو ةلمالا هذه ىف كلل مءجااناواهقسىل لمس ىلاعت هنن اا لاف ل لسع ا ملعهفانكت كم
 ل تاما »8 مالك- 1 هفرعأ امانأ © يأ تقل مسبار ناطور 0

 ىاكسالا افورهمنأدمءسا | كلما اسجمأ ىذلنتلاق اس ةنقوللا لم ءلاتناطافإل ا: |“

 نآلمويلا ادهىف مهارد م ن نم مل هلل او هلال اهده ىف كم اا مءى ا أوامتةاكد لوس هللا هتحوزل لاق

 ل ف لع ىتلا هقاوز ؟-لارالا ى د ال لوعس لوأ ل مسن مالكا ا!ذه نرعأامانأ هلتلاقف ل مسناَس أ |:

 رك هلام لاس5#ىدب ىف ءقوو ىّد>و زب نيد لد *ةل-5 هدم تاءح فأن كريغ نم تح ناو

 ىف ةزت دانا كل أسأل اقون اكدللا عفو ع هصأ | ىل ص هدب نمرئاستب مكاوز- .-رلا كلذ جرت م ا

 لغش هنأ, لفراونلا فصن ىلا ناكدلا ف دءقوَدإ» [لاهذه ىفةرحافلاه ذدرش ىنفكستو ةفافك- ااهد_دا

 نم هعم نم مل هنأ عد ةفانكلانأشنمهرحأ فاربكمراصو ناكدل |لذقو ماقفهتحوز نم هفودتشاف |

 ىئافنكلاهءلع طف عومدلايهاثم ءترغءرغو امها فقوو ى ةافْك !|ناك د ىلعرم هنا ٌعْئشزبلنا تح ظ

 | ودنا كرار تق ربساقل اضصأاع ىنريخأف كمت كلام فورعم لعمان لاقو ظ

 ةلصض ف اينمفئاع ان اوم اقدالو ىذح ةراهتاا غض: ىطم دست اكذلاق تدعق دفوف ١

 نوءلا ل لاتولا نان نول طرأة_سجنم] لاو د , ربالطر مك بلع اءسأءاللاقو ىتتافتكملا | 1

 اذارضناذ د امو لهل! لسع نم نس |س صق ل سعىد -ذعاسغاو لف لسع ىدسن :عءام نكسأو ىدنعاإ

 هقاذ ذك! اهل ىلقف بصق 0 د هم ء1ءريصد هنوكسأ هنم يب مكان بصق لسع. تناك

 ةعرأب ,هل دخأو من :ىلاقانمجو اشدع باتحتأ أ لاق هنأ مةلوللا ىدجت د بولا اصفصق ل ساهقرشو سل

 هلع ل دزعرا صدق هنا فورعماد ءاهل لاو فاشن" هرمشعت د هقأ 1 انيس فصيواشع فا

 تالا يلم 1[ اا طلو كتحوز كا رات 1

 : لد 01 ل اعرب انادي نوالعا كل او نمداو شدعلاو فانك خأت ,

 لست اهتأر ,ةاعلاترظنفا وسادقا عا ومع :لاقهفانآ '-اابتة>لد هلتلاقناملع لضخ دعنا

 اهيلار ل ّدعاف بصق ل.هباهاءءتو ىدار“ ٠ نالخ ىلع لمعت لف ل سعب تاهل تاقامأ ل تلأ موو ةأ

 تديضغو ل لالا هفاذ 1 لك امانأل طاب مالك | ذد هل تااةفامع < الو ءالا ميرعشا اب اناا لاتوأ

 | دلو تدم ف تمارا ميغ ل باح ضرما مقهإ تااقو هه-وفا اوم ههد رضر4ه هلع

 هتمرخل ىل تضم | هع أر ىلع ةفيطاة داو هن ربط أمم رض 3 .نااةدشن ودردص ىلع مدلا لزوهلذسأ

 6 هل. 60 ا
 1 يل للا 9
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 هيوم صض
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 ع

 ٍِ : ١ . » يي 20 ا د 57
 و لس ا ويد د 2 يب ياو ا ل بوس ا جا دوبل 5 5 تنين ف وخ ووو

 2 يح نبأ باول يتورع نان ست 2 : 2 1 0 ا 7

 هيأت ةكتتكودووذاا اوىضذاقلا رانا لقا عتق رن ”الاىلا لوالان مهاوسأ هعم لعق

 دكر ل ير ل عي تي ل م دا يصل د م ا -ج-

 . ةعدقا نيءارزلا عقر ىفاكس لح رة سوره ار عمة . دم ىف ناكمنأ دهسا كلا ااهيأ 5

 4 2 سار ل وهو ةفاسملاة طع 0 ءاودم ىتساموب نيث الثه لمني رفاس#
 سانلا واقأ دقو نيب د ءلا كل: ثاءةدقرودلا اوثرؤو نامت ىناولزتلا م 0

 هنافل دنع ىذلا فيمضلا ذهن أد ال ةلفاقلا عش ىلاناسخنا نا اوف ىتنأ أ مامصلا عمأ املف هتيثأ
 ررعا الات فدي ون رْزرعوهةلامفاقن رع ءرهأأ تااح ىلع ق ىف ,راطلا ىف هب اراذه لاتفاق
 ظ اههماةلءصعأر دع ىفو هذهشرإ ؟, تنءانددعلا ا قل ركل نمو أ لاو هحار هذشلا ىلع

 هيف نكم ل هناك ىاءم عبدمف ةدحأو ل: لاه دنع تريمفاسهيلا هنو د أ,ءاد هيناك نم لك ةجار شا
 . نأ ىلاهمادقنادناب اون ىدمو هلم كن رع لج ا هل لاه ةاهياع اد ةلذاقلا عش هل لاقف ءرضن ئش

 . لصو ىت>نادنا باوب ل دف نيتاحرف نيجراخن ؛الخورو ىلا نيل اذ ين الئ ةهءوازىلال دو
 ْ لاقؤهراتسلا» دد لخاد نم اذدأ تا ضد رملأ ااز هىذ ةءاروؤشاب رودس د دلاقو ةراتساا ىلا
 . ىلسو هءاع تاسوهتقرءواهثر ه0 هرخاةنن دم نمامءاح ىلا هدحوزاسهآر ةانلار 0

 ”اوءامد انور هاا ىفكامسرتد ,وخأ تأ 00 ناك. ذدىلا لله ىن أنما 4لاسةفاجباع
 .ءافشنذالا ىناطعأو د: وا زل! هه ىلا ىف يت أو سايعلاو أيضا ى يس ىناوانتفرصاا فورت .هر
 ١ 7 ناك ١اادهى ىم.قأىللاق و ها ءارتشلاب هن 1قنارام اكن هلك ثا ا رئذرلا
 1 ااميط هصخأ هذآ ىلا ىتأ هضورم لكراسصفةنو الا ءذه ىف ك-وزُك» ١ أنو ناوالا تود ل

 . لهاعمجما ارك اوزعىانأو دك ريمللا ىدتءورو ذنلاب سان ١١ ىلع تل .ةأو ملاعلا نيب ىرك ذ عاشو

 ريل سريحسا و

 رضوا 0 و ةسل اسهئامم ءاعرلا ىمنواطن دال, ااهده ْ

 دعبمأب او ىف تسلح لالا ن>اذ همم ةلءلا مف اهم عوجا ىللأ هلم لاك تناكوةمجةإءأ لك اه ذذع
 اا لالا هيقمالسل |هملعرم طاتارود» نارظتش. ,ادمق م لوك الارق هأن ما.شعتام

 ا لام ةحارواموكرت عت ةرعضع ءاانلضاف نب هللا د_ءعرمصق فا مهعضووهموازلا ن هامه امال 0

  ىأرفئاب هشلا نم لطف ةدذ ىف ساننلا عم#و ذر ءومهرصقمار ةرصتلاق هتادع لمأتحأ حامصلا عمأ "م

 نام كب !مهمأ رصأاىقدا.هراملاممأ كلذ ىف بسلاو ةم-ثخ ىلء امن مدد أو لك نبد را

 ا ا ءاطوريمتا ام هارهخأ وةقمادا ىلا هالمزأو هن ده" امه ملم ملا هتفطخاناخأن انالوقرو

 .ىلصل. الا نحال ةفيلدناتض غدتشاك» نر ذاكماريخأ قام 2انودت ءامدرض لمرة رعللا

 ظ قاد نعرف ف نيعئاط هيدب نيد ارم ن ك1 اوط ىلع حاسمو هتداع ىلع رمل ال .ةنيتعكر

 تريح ًأورجالا كملا| تب ةدعس تت أ هي ريخاندزعام هل اولاقو مهنمد_-أ هل ضر هدد لهنا هلاوفاخ

 ..امهيلعيشققا موضعي ىلعار ارقأ ف برمضل| تاروصنمو ارصان حير مون ىنأث فو مهفرمهةهريخض ةفراملا

 ١ امأو» امهرمأ ن هناك اماذ- ا ل ال ةمادلا
 امو ه:ءاك< ةفران اريخ ًاوداد_خ,ىلاهح ولو بكر م هب وخأن ف د,رمأ هناف هللا دمعرمأ ن ه ناك ام

١ 
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 1 .تاذالامذاه مهاتأن أ ىلا: رمصملا ىفاهعم اأو اهيل تدور ةذب دم نما عبءاج ىتا أ تنبلا ىلع
 ا ترءالىزلا ىملاناهسف تاعاجلا قرفمو

 يق ( ىفاكسالا فورعم ةداكح )ل
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 جامو داسلا ًارهفنو دال مااا: نر نرا ل عا نر ف متيانمدس ووقفوا 1١

 : هللاديعه هال لاتو 3 .ضرصأت عذصأ مج .خأ لق ىلءاةفتا|ىلف ىحأاب ب ترهشأام من ل اهو دار 1

 ىدىسىف ىفاضالك أةوروصنم أو اننا ىرطاخ ريم كنأىدارو كوخأ انأ ىنا ءاحنأاب
 لا.ةفرطاخ ريح كلذ ىل لص نأ لحالرص ان همخأ ةفام لكأ هللا دمعربم الا نالاةدو كيرف |

 الا ةفام_ضا | ىلأد انف نت هْزعءُتد- نكساو ىد :كتسودت بو ىس قرذالو اان سأنالهلا د24 | 1 ١

 هرطام ريو هتان لك !ةورمصان كمخأت ءىلاىدحو رتادإ لاتورو هته دد]لا تلاع لا ١
 لعد اا نهر رت امدعب ل انتا كءءحورأا.كسأرذ امو خأ َئ هللاقذ ١

 سأناللات ىرطاذ ريت هرطاذغت ريحامكدق اخ :[تساانأو ةلوشارصان لوق تقام لكا
 ل-.ةارصان نا مث نأ تنأ أوه اكو كراد ل دأ ك.خأر ادزءتحرخ ىؤةمار وام كاش |"

 كسلا ن مةلجهعمذخأو هللادنعكرموت ىئاث و ةفامضلا لعوناوبدلا نم لزنو هللاددع ه.تأد !

 تبحرو طاومأا م4 مد ةفدوخأو هتعامج ووش سا- ول دؤرصأت همخأر ادىلاهوواروسا ل ا

 موما|كلذاو هاتأو ىدأ كا ءو ىدابزلاو ةرغسأ|تءفتر ,أو اوه رطواوذ او اونرشراولا أقم 5

 راصو ةمدانم ىلع اوىلج مءاشعلاو برغل اول صاو هتاف لءالاىلابءاو طسو برو لك أىلع ٠
 ناكمقرك كءلاةمدو و ومد د>ورصق ىفاولاكو م مهل هلل أد معو هد اك كم رضانوباكس قش ا ١

 0 لو رهان نمدقاد بع مس بلف نا راس اورداوتر تاي اكسس ىاولازب ور 2

 جام انما مالك 1أنع تنكس حاوصلادازر م ءردأو «مرخللا

 ااهشنادءعناد.عسلاكإم اا هيأ ىنذا,تلاق ع ةئامعستاا دع نونامئلاوةعساتلا ةل ءالا تناك امافإلا ١
 ىح هن .اعاريصورخ [شرف ىلع همنا ايما مااا 3 ةمونلادار ًأورهسااهءاعلاط

 لا ةدردص لع نيكرابامهآرق قافأف هءاءاكرب واماقموزلا ىف قرغتسا هنأ افرعاسإ٠ مونلا ىف قرغتما ا

 2 اء نم ند أ كَتومراصدقو بدالا لد لة كل رهثالوثلاو “أن مغ ههل الاف ىز 2

 - رصلا ىلعرهتلاناكو تام هنأازظفةكؤح هذى مب لو اسمندلا نع باغف ءاةذخو هتءقر واهدي, اطحو ١
 :ىطحلا نال رصقلا كل ذ تحت هو. < ىلع ادا همناك ال. ءةرددز هنبا ارذسرمأ!ىفعقواسإف ردأاقوومرذ 1

 قأ .ةةقاطا |كلت نمرأ !ىفاهقنلا اءانومر ح'ابذلاا اوك ذا طكاوناكورصأ | ىل# فرمش) ةةقاط هيف ناك ٠

 اطاقسأاومر دق مولا كلذ ىفاون اكر ناكل ١ كال ذىل دات ءافءاسلاه-و ىلع نماهطتتابو لق ةردلاكلذ .
 نضأا ىنةط لنا عسا فهو ةهل تاص>و مو لك ن ءةدان زر ل_.ةردلا كلذ لكأ ذةفاضلا سنسد ةريث ء

 لسد مدعم .ثام لزب ملورصلا طسو ىف هيىنشو ءروظ ىلع هلجو ىداسمل اها دوف مدآنبأءآرقةعرتسىأ ١

 ترو ؟ ىبرطلا هعراق ىلع 4. ةهءاطأىزلان اك! كلذ :ناكورما ىلع اةلأو هءئاثلاهولان هربا! ىلا ٠

 | لل ارا تلا لعل ءاقلأ قر غانهاولاةةرصأاسناحىلعا.هرعهوأرفتإفاقهيق 1
 اري_هخو مولعلا م-.محافراع :ريدنا لدأن هالح ردإ' اعلا يشن اكو هءاعنودح ردد ةلفاتلا كلت نم 3

 ه.ءاعلمقأذ تءءىتدرغاذهاولا ةفريماام سانا» م4لاتذ ةقداصة سارق بتاسسو تاتا ١
 هيشو منلاوزعلا ةءد رت رثورباك الا سانا ادالو أر امش نات رلاه.ةباشا اذه سانا: لاقو هلهأتو ٠"
 ىت- لحار من الث دم هةطالءو هدل دل أعل ,'راضوهافدأو ةادد هلو: ذخأ هنأ مس ىلاعت هللاءاش ناءاحرلا ١ ٠

 اولازب لو اهةرعي باش ع“ ارهجلاعيةلفاسقلا عيشراصو فهنا! هلع باف ةنهشءل تصح نكناووانأ



 : ا 5

 + ياياويل وما نارا ل

 هنأأم؟ اناا ناظآأ نم: ها اريمأ ىلا ىنو ا ىيد لراد#هام س :الا ةعاطقاب 8 ٠

 سس لع 1 اا ال ور امعأ ونيسد 1 ول لك
 قرئالوءاو اعتأوانأ ىوخأانام41 لاقوهل نينمعماءولءجو بت اورلا هه بترو جارمل اام4 نيعهنا
 1 حاسما مالك أن نعت ةكسف حاس سلاداز روش كلردأو 7 3 دو ب
 بةرهللاد.عنادمعىلا كمل | اسهمأ ىنخادتلاق 4( ةثامهستا ادع نوفامثلاو ةنهاشاا هل الا تناك املفإل
 5 "1 الاكس و ىد قرئالوءاوساع -تاوانأ ىرخأ أن |. 4لاقو هل نيزمهمامولعجو تتاورلاهيوخال

 هتناىوقت اك 1ءنكاو فان كمادو ىروضحر :ىلادغ ىف ةرمصملا ىف اككحاف مكاو ىل منار هللا دعب
 ١ امك ساوع ديقداملااهللغتالو رع مادنا هال دكار !ءورم دمادناهناف ىلظلاو ,اكاما او ماك الا ىف
 نم هيقناماطتىذلاودحأ مانا نر. :د القا هكمةحو قدح ىف عطف لمت هم 1:1 ىلا ر.هداكرمتو

 .تارحالا مح نمإلظلا فدرواسا كر ءاع ىنالو هم !|ناحا هن امىلءةدانز ىلام نمدأ د سانلا لاو ايعأ

 تاسالاه ده لاقن هرد هللو

 ةحاح ف ضم. ال لةعا او ذ 5 ه سف ١ ,_عأاالا سدلو « ناك هلا شقاق اعلا

 هذ ىف لون« باقر »" هماقىف لة -ءب نم نايسأ + «درشاو تقول عر ىد

 ا” فان ءاازمأ ٠ هاتر كما هل 21. اهلقع ندرك :مل نم
 هنف نمسدطأأر ظال 8 ايءطرمصت: ءنك .ملنم 40 .ءةاخر هاف هلءق نم

 هرس ىلع سانلا علطأ نم هيوانسل_هملاىذلناك «٠ هل-عقىف قجالاداق نم

 هعرعل ١ سأل أم عكصرو * ا ام ىتذلا فك # هند اعأ هأ توهشت

»-| 

 ةدعدنلا لذ نسوا .-أامهمان اف ىح م لاغا | نع امهاوخن ولدا انامهرمأ ءوهنوخأ افءيراس هنا

 نأ مهم ةاضةنوهلادس->الااد ادزا اما ايها اركحا عموامهمارك !قعلايوامملان اردنا م 1

 ا هانا ةعاط نك نكون م ىلا جان روساار ل [لاقفام وننم ماد:>اروس دوار د ١

 1 ل نو ارييكراصاريةدناك امد»» ؛ وأربع ًاراصارح انناك أامد»د وةرام الار: دامس هده قوهو هللا

 . نموهتمدخاسذن | سدلأ كلذ ىنءمام هل نيئمسمانط عوام لع كهذوهاهو ةوقالوردقانل ىممل وره كا

 ا الوهلا اوهأان ذسأو هاذ !:ةناآلا 0 ءالف تشان ىت لوانتبردعفترتال نط ادامو هتءاطتخحت

 ' . نداءلاورهار لأ نم «:ثأرن فام عج ل و دو سن هأك انانةاذاو هكالهدءءالالاوحالاءذهذخأن ع

 ا نوكتتناودنو لا ب هزم هنم باطن ةفيل أ هده ئيمن انندب اهمست كلددن راسا

 ١ لكل فو ةرمصملات ان وك أانأو هوك كلا بثانتوكست كناوأ ةفوكا!بئاننوك اانأوةريصللا

 نك-او تاقامف قداصكناروط:ملاةفءاكاه | اذاالا كالذانت ذامترال ن ككاو ناتو ةل وص اخ هدا

 ١ |0002 ةداا بات همدخخر ا مقدم هزوأت رسال جوع هعم ما هنأ دآم

 . دقرادافدقرب د ه] شرق ٌتروسلا ن مهماقسوذ: نأ ىلار ,داوثو اك-:ر تاب اكد هأ كرو مالك اب ان

 ان ثدعتب دعاقوهو هتناة.نملاهتخأنا لوقت م. تنور ملا ىف هرمرنو هقنخت» مئانو هوه.ءأع 1

ق نكءاو ةلتق عبقأ 1 1 ةةدح ىق هند أمزا“ :ملناو كوع ف كمه
 ١ | نم جرام .رظذن ىب> كالو 9 "ان م

 ١ لد امردن و انةفت سأ مد ام اع ىف الن اح را ااه. تازنو ضرالاَت د 24 .ءاهد ثيم ءاارممأ د

هنمبلطتوةءتسةيدهتف, اذن ا ىلا لسرتة دمام وهناك ءاوب هنأف هلع هقيلللاىلا لير ل سيرد
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 0 ليقادعنأدسلاكملاا ابيأ تاكل (: امعستلا دس نونامتل اوتراساأتل لا تناك ملفإ |
 ) هاوخاو وهةلدللا كلت هش فاد تاضاوا لانا تفرط تطير 0 ٍ

 القل نماةوجج ورح دعو مال امهلشدا حامضلا خص القردص ءارشلاو طسو برشق ل: أدع ظ
 وه لك أفه.دب نيباهو مدعو ماهطةرفس تلط هنأ مثلااان هةلجىواست ةأ دا مهنمد> اولكسدلأ ظ :

 7 هلل كلان هانالومأب هللاد.ءريماللاولاقوامماعاوإسداوخأ امونأ اوقرعو و مادخل !امهرظنانا ةءاوخأو

 0 ةروصىفا هدوم ارناذالا امه م4 لا قفة دملاهذ- هقأناك نءأوتب راك وخاىلءكعامت>اب ا

 ةفيلطتاناودىلاه-وتوامه ذأ هنامث مي االاتاذولا او نعمل ان رماءوصات ىذلا هللدجلاو يملك |

 . مقنلاو سؤيلاذلازاو مذ 0 اود.هلاعدومسدينءضرألال.قوهملعاس بل تفويت
 : ىنأ كر دقهّش از عأنم :موئاارممأا ,لاتفكلىرح اي ى ,:ريخأ هللا دعرممأ د كد ام-رم ةفيات اهل لاقق 1

 22 قتاقو اءيمالخ تلفك :ثمح كس اممملع تنن ًاهطا كزنم ىلا ام 8 ٌتءهذو ىو تذخأ اا
 ِ اموباقر نملالغالاتعزن مثمه دعاس ةدانعلا ناف همف نو د مم رسأ نعنوز تنال كولاانا ىسفن ||

 ا نييلك رود ا. هواموعم لك 1 ىعامتا ىف آراسافةرفسلا ىلءامهاداوانأ تاك او هللاىلعتاكونو

 0 59م ًاودو بت الكسل عمةرمصملا تان لك ا, فيك نون هلءل مو طءملاول قو ىلةءاوفختسا
 0 مومالكعت سأانأو رثوهفساوراصو بالكملا نم قدام لك انالاولاوةرذسلا نملضفاماومرو
 ْ | 1؟ ننلاتءاطو عينلاتقوو ا امدنع مهقرص مثاعاوخ | اههناعفرسم مقل اود مهما عدرأالو

 ريخأ مثانلا لثماهاندعو ىلع هن امْضغ ىهورج الا كلا ا تنب هد هس ت>رجو تةثنادقضرالاوألا

 0 تا انروتسلا ىلا بياكل ةرونسلا نما مرا م كاع أ نءوأ مم عقوام عمم ةفيلملاا

 ارح ةقماشللا لاف نب رمتلاكنمءاش امهآرؤ ةفياذ 1تفتلاَف نم كارما كدب نينامداه ولاق

 كرا نيناهذالص كرتأالهشاءاث نااهعا تن :ك امةدئافب ىتلعأث د - هللاد. ءاباريخ ىثع ها

 ارذرعاف هة> قام ممىفاس سام ىلع لضاف نب هللا د_.عىو_خا ف نع هنا مث ام ا تهدامر<ةلا عوملط ل.

 د.عاب لاقو هللادمعىلاتفتلا مث فاسامع هللاافعو ؟ضءءاو حا سواو اص م4لاقف ةفيلملامادق

 ا 2

 ىلا لاترالاب مدرعأو مباع مهنأ مثاهمة | ةعاطنأ «هاصوأو اه. صوتو نيمو[

 ناك وي هفيلذتا -رؤو نب روم هفيلخلان اود نهاولزنف الد زحاماعنا م-هاطعأن اد_هبةرصيلاةدندم

 لاف نم قدص ل اةورسفلا لمق نيةهكر الص لع ةموادملا ىهوةكر ملا ذه نماهدافتساىت ءااودتافلا

 ن هللا د هءرعأن ء(ناك ًامامأو) ةفم مالنا عم همهرمأن مناك اناكنه دئاوف موق دنع موق بئاصم

 ١ ا دمازل دنأولا ماقملاعفرو مارك الاوزازعالابهاوتأهموداد_ةبةث دم نمرفاسهناف لذ اق
 1 ريظن هل سل ا علا زو م-هتاتالل تامعالاو رباك الار فنةرمصملا |

 ١ ل :اءلو كاعدلا , نيد ص سان نلاع_.جراصو هضفااو ىهذلارثنوهو د سا:لاراصو

 0 . ءادمرلانيعلاذا هناي رادب هللا دبع ناك كلذ عموام-_,ب وق فد سملاوةريغا| تا دق هءروخأ ىلا

 : ىلا فه ىفليقدقو هيفادسودهلاضغنالاناد ادزنالامهارادامطكو ٠
 3 فاورعغو تطق ةاراذدا ح ىدساح نك سانا لكتد زادوا
 ْ اا 2 مث د ساح ءراأىزأ دب في 1و

 نم ص ءودوس ل. عو را اود ومذحو مدام ولعجو ريظناسل سدأ ةء رسام مما داو لك ىطعأ هنا م

 ن0 ضح

, 

1 

1 
 و

 1 1 + ال
 2 ا : 5 د

 3 َر 3 ُ 4



 لي 1 1 / 2 ب ا نو 1 1 ب و ا دل
 ” 1١ *فلزيل 'ٍ , 1 2 5ع 1 1 ا 7

 7 7 004 2 14 ما : ١ : ميم / 5 ئلايلاو

 0000 ٍء
 دقرتو 700013 1 نر انما اذ رع ناف باتءلاعفثراحلصأا عقواذاو ملصلاب
 م ا كءاءتمك-دقو مماكح دفان اشنافانماكح أعدت ؛و انرمأ مئلثتماناو وفاق

 ةرد_ةءاعّل زاحأ انا فام_مع توةعناورمالاىلو ةعاطب كء!هفدلوسرو هللاب أ تين موت تنك ثا
 َِن آونمسل امندغ ىف ىل الءاقد د ى> نيل رلا سله نع كرم ىذرتنأ 4 اطلا ةمالعو ىر هيلع

 ةذاالهتاد- هان تلاق ناك !١كلذتأ ارقاسإا ىلاس هت هلل | نوم» نلزعا ارهقامهصاخأ نأ فام ص اخت

 .: ثأ ٌمةعرمس باو لاب كل ءلاع_ج رأو سن الاء هموسرمهملع ضر ءأو نأ ىلا بهذأ ىتح امش

 2 ةااريمأ هللا ءالاقو احرؤ هللا دمع تل قرأ طتءدذاسإل ايف تازنو تقشن اف صضرالا ىلا ا هدد

 لع هعنوو هل.ةفن نها اريمأمو سرع هلع تضر ءوربللاب هتريخأو ا هسا مم

 رارد_ةنالو ذفاناتمف همكحو ضامان. اعسنالا ك1 هرمأ نا ىنداب لاقو هبفام موقودأرق ٌمهسأر
 /اهناف سننالا كلم ةءافشف ان امه ىوقو ةعاسلا ذه ىفاءعصاخو نيا رلا ىلا ىضماق هقل اك
 دام سنالاك ملدا ءاعى ضغاذاتنأاب ه] تااةقق ,طفالامانرلم الوانخ [نعاذ ءاهأانماعبضغ

 اقائلاوانيلعل ضف موهفرشلان مهنأ لال اهوجو نمانءلعردق» هنأ ىتتاي ايفل قف 0 , عما

 مضرأ م-.سلان منا فئاوط«ءاع تعةجاولفر هأ | ىتمل رىلءرصم هنأ ثا اشلاو هللا هسفملت
 د_>او هعصأت "5 2-5 : ورسغلا ىتءكر ىلصر نبلغ ضغنا هناف ادور مهن وعن :ىدن أ توردق.ال

 اثر [قااشناطوأ نم لءرلامان رم دءانش تاز كا ىدب نيد منها اكريصنو نيعُثأط هر د نيد عمتهقف
 ان ال نهذاضعبانضعب كإ يفانسفنأ كالوبانرم انك الهءاشنا واهبفق ثكسملاعسطتسنالة شوه
 ع موادد_ه.علككل ذكو هبلد اب نيد نمرفمأذ ساواءرجاةةرحادرم أاذغلاخت اف هرمأ ةفل ام ىلع

 |-قام صا وىذلف ألي نيل 1 مانآ الهى ىدستت الفاز.فذقان همك ناف ردقلا دكر

 (ءقه] تااقوادوبأ لاقاس؟ هتربخأو طاف نب هللا دبعىل اتعرف نينمؤااريما تضغانب قمكنأ

 جاء تمزعوءاسا ااهبف تهضوو ةساطا !تحرت |اهنا م هأضرالا باطاو ني: موا اريمأى دأب أن

 هقةن رمشلاةزوصا !ىلاةءاكا!ةروصلا نما ابوخا تلاقومالاباممتشر م مهفتأل تاماكب تملكدتو

 'هنلالوسراد © نادوشاو هداالا هلاالنأ دوثاالاور هدأ ادصرام نع كفناوالوأ ناك كك نيرش

 ْ ' نا ماقنأ يناتاسامهلاةفحا ا اءاطر وا نال هب , هءا>ر ىلءوام ميخأ دن ىلعاعقواموغا

ٍْ 5 
 رر |١ مث نموفعلاو هتعتسنا ءانازاحاذ 07 رو عما اناوغاو نيءالا س داانرغدقالاةواحرصت ةيوقايأت

 ٍ اىججو زبامتلعفامامهل لاق نام م عقوأم ىل «نامدن ا ك- دامها ناتج داو

 اانا نمتعلطر هلا ءلا :امزابج تفر ةرعوأذ قالت تأروان ملكت هما اهب قزتاانالوقي

 زور تمراسممأ مهعبت أانأ وردا احار ىج وزنا مك:مداوأ تس ىناقىل<أنم 6 2 مال تاز

 1 0 ملا 0 0 بتد ءامورجا اف

 71 ول ا 1 اذ نأ لدق انرلع ها هر دق ئثا ة هواتف ىلع

 مهغم كر ذ -ذضتل اعف هللا ىلع مرح أن اك افءوردق نم ىتخأ اب لاستف ا. .نعوفعت تنأو لاءفل اهله
 ا 8 حانملاو ااكد ]6 نءاتتكسش حايملاداز روش كلردأو » تت فرصناو هدعدو مث نانث اخاه مف

3 1 
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 شالو وسر واطعأو العلا 4 هر او ير ا نمار 14م

 ىرتأت هسفن ىقلأقو هلزن«ىلاام-محاروامهذخأف 0 أهم رضدال هنا قاسم اودهملاهءلع دس اسا

 انأ٠ نكماو ةلمال هذه ىف ىبا رضتوهقاا تناك اذا نما ناطلس تب قف ةق.لذنإ ءاصىذلااه
 ركفت هنا تاذعلاامهلسأن ملى - ص4 ناكولو هل ءالاهذد ف ىو أعرا أو ةتلع قرض ىلءريسدأ

 ل ددهنا اممم ريض ن ءدتع ناك اممطظع د 1 ةدنع هؤراذتا نأ الو هل ةع هل لاتو هسفنف

 ل الام لوةءوامهر طأ مذ أب راصو هللا ىلع تاكوت لاقو هب وخأ باقر نع ءلالغالا عزنو هلزنم

 ا عدلا كد ال لفك_ةدق سامعلا ىن 1 نم سمانا ه ةءلطان اف اكن اع

 اذ _هاموعا 4 ةرورسا اوءان ابارعشدأف هل راسملا ةلءالاه ذ- هقناصلكو [دقناوالا نوككى لات
 حاسما مالكسلا نعتتكسف حامصا ادأو زر مم تود «تالاكلاع اوع لهنا وع ,اراسص مالك- ||

 نبهللادءعنأ درعسا | ثا أ هيأ ىنذلب تلاق هل امعستلا دعب نوثامثلاو ةسدا سلاةلمالا تناك اقوا
 تالك !اءاوعههنانوعناراد مالكلا| ما هاون ا!ةرورملاوعان هابارمشد أ هءوخال لاق لاف

 هم ساءراصواممياعْن زك هيدي نو: ناهضاوتب وهلنا اوعد ا .ماكهمادق أ ىبءامهدو دخن اغر و

 رة هعمتااك أب اساءلأس !تاام لاك رغسالاو هذوانافءاشعلات ةوءاح نا ىف, |ههرووظ ىلع

 فيل اردلا ريغ انونعوهر اهتولوقنو تالك- أ !عمهلك نموا نايت

 مم

040 
١ 3 

 نورظ-اوراصو سم باكلا نا هنامأرب زو نهرب أو هو تالكأا هةرصخلاة ذي دم بدأت لك أد

 هللا دمعىل ءنو> ردد اولازا امو هار>|امهتأنولعنالو ةمدحلا لك |هعمتالك د مهو نيءاكملا ىلا

 لكون الس.ةداراصوا مهيديأ نايلكسل دف هيدن لسغ هللا دمع نأ مث لك الا نماوعرف ةىتسزسل ١

 لسعتو لك )5 تالكملااتنأرامات رع موضعمل نولوق سقت وام لدا : راصافقاوت اكن

 ران كاسر اردد , لو لضاف نب هنا دمع بن هيبتا رألا ىلعأس ادام مام : ماعطلا لك ًادعءاجهسأ

 مادتاراصوربرسس ىلع باكل كانو اوءانومادلتا راض مث ل ءللا فص: ىلا ةكعرمالار ساوث لذ نا

 أن 000 ىلع بالكما | عم لك [!ثء> لود ؛ مصعب ونا ءاكسل ا همم مانو مان هنا مهضعمل نولو قد

 ا اولاقوأ..ثماعطلان ريناد ىلا رن مل مهنا مثنيناحملالاحالااذ- هانو همماماثاذا

 اماوإ مهرمأن مناك امادد هكا متااولاةواهوهرواريفاسعؤر ةساااوذخأ مث بالك || هلق لك أ 8

 هللا دءعاب تااقوةد .هنستعلطو تقدن ادق ضرالاوالارعشب ل هناتل اني هقادمعرس و م (ناكام

 نانانع نالت امق ل هام-جيقان ءأنهءلال_غال |تازن ئثىالو 9 كاءاظ اا نضام داع

 لع تمسقأ ىف 00 لاسقفاءواثماءاك كرعساو كد رضأ ن الا: أن كلو ىرم اء افافذتساوأ
 ا! ردنا ١ أ ىد ىل ءىما4#ن :(ءاللا امهماعدو ادن تأ ءما . عاخ ىلءىذلا شقا

 ريمأ ةفرلخلا سنالا كل منافامببرضمدعبوسامأ اه لا 7 ىنرخ | هل تااة3 هم اهفان ىف هةدرأ

 وهو كلذىلءادو نعو ىقءثاوم ىلع ذ+ ادقوة ل الاه ذه فامجرضأ النأ ىنرماديشرل نوره تملا

 ا
1 
 تن.ىلاد .ثرل أنوره سنالاك له نم م مدرلان ,جرلا هللا مسي هيفايوتكم من رف هتأر قو تضف موسما

 مم ماع تمكح دقوامرنع ه> طةسأوهءوخ أماسدق ل> رلا ازد تاف دعب امأ ةدعضرا ا ا

 ا متاوانف لاق هناه تا اقو كدا ارم ىلعف اكلة دهدو همر 0 اأوهاهو هنح دأب 3 نينمؤلا

 ! راما هاا ردا تلم اياك اتعإ نأ ىنرعأو هدب طخ أمو برم ىل :أطعأو مالساا درع وو ا



15 0 
 وامل سلاح ماو نا الو | ممم داو لك هور ف تيطةهرصصمأا

 ادا راصاغاو ىوخأنعد-أ لاس لو ىلءاو سو ىتاب اهقاراعتلا علطوةريصملا الخد مود ى 1

 / : ملون كما. بتشب نذل انيلكل نبذ عننا امال ىلنولو ةءوبالك-!١ىلا
0 

 افا تمطح ىل امثىأ اوتأامهأاوةردد را. ميلع نوكصطيث يما مب تمس و ةرغسلاه ذه فام تدبر

 ١١] للان ىدنعناكر نداملاو شامل ايفا لاسحالا عز ونقف ط ءالاثإ: تءمتلاو هنازخ

 'ا رقوالارعثأ اف تغمئاررضاموعملعأ لو لسالساابامهط: راو اء مب رضأ لو تافتشافمالسا
 1 مهد»او لك ب رمضاو لءال_ساااهمأقر ىف اح كلت اقامأ ىلت ا اقورجألا كك !1 | تقبو دعس ىقنأ

 | ىلاتءهذكلذدءودو>ولان 2 .ع ىد هَماع ىشريضو 0 تض,قاهنا ُمَةَملَع

 / 1 ءالكتااقو توملا ىلع فرعغأ | ى> طوس اب ةقلع امهم دحاو لكَ رضو ىاوخأ همة ىذل ناكل
 ١١ تادف كد ريضأ ىناتا-عبرضت لودلءما تضمن اوةدلعلا ود - ه لدم قلت

 / ةدحاوتلملا غ6 برضاا عفرأ الرام رم ةمد الا ةلمال او امهم قرف لم لس ١١ طحأدغ ىف ى دمسأو

 ١ ل! تيهذفاموباقر ىف لسالساا عض أنا ىلع نومك حامصلا جدأ ءافامبب رص ةضولا ف لعتدك ١
 ١ك امهتط.رواموباقر فام متءضوواموب تح و امهلمعف بهذلا نم نيلغا م4 لمعي نأ هترمأو عّباص
 .ىببنمشااثلا ىدهااهفالخو دم ىف هل رملاهز_هتناكو ىنعا ارهقاممتنرعض هلم ١ ىنأت ىو يرمأ

 3/11 ذه ىلع مدور مصعما|ىفامثأت جاعحو بالو ى :اقاياملا لاسرإبمهمتييطما دقو ساعلا

 1[ '0 راطو نت اف برضربغ نهدل- امك رتقدردقا وطير ماى تاق مثنامزلا نمو لم

 | قوتاساو ىدهملا ةذالخة دم برضا! «سمععل طَو [ تقولا اذن ةىرم ةبقبا هتزارحسنأ ل هلع

 || اه رقعا هناك ىذمد ةوترصلا ندم لكرإر هس الار رقد ىلا ت اسرأوه دعب تنأ !تماول ىدهم أ

 2 | ميتداوا ءومعطأو امها رذتعأو امهرط ا2دخ امهم .رضأ ام دعيو زءارهقامهم ”ريضأ دل أ ١لك ىنانأو

 / أ ل-+انم مدنلا قع ايأىلاتاسرأ ىح ىلا هز هلئأ قلع نهد _- امون بطضاصا

 ا .ةعاطلاو عمتلاب تب مان انو ىبيلطت اناث هتا فراغ كريخ اف كلا ء_صرو ىرسىلءماطاف جاردلا
 ْ 0000 مذ ىد | هه ذمو نقلا كة ريحا مالا ةقيقح نع م دب نيدا مهب تدتأو

 انم كيوخأت ءاس لالا هذه ىف تنأ لهولاق مد نيءاك-ل| نبذه لاحنمد.شرلانو ره ةفيلملا
 0 ”الاوايندلا فاء متمذأرب و هللاام واس ىدرسأت لاف المأا اه,نع توفعو لمح ىنامهئمردص

 0 ]لاقت ةفاع هليل لكام مب رضأانأو اماعرمث ءانثاىل ذم هنال فاعاسسب ام_نوكلل جاتحئانأو
 ظ 7 | لصاوالوأاناك امن. مدآ| اه-هءود رواه وصال ىف ىسأاناىلاعت هللاءا شن ا ا ةفيللا

 | كازنم ىلا لزناوا هذ: كنا كا مهام كر اكو نيداقم ةودخا مكراس عأةءتبنوشيعتو كنب

 7 ]لامهتكرتناكسأر:ا-ىدسا هإلا.ةفريدناال |نوكءامدغفو امهم رضتال هل ءالاه 1 -ه فو

 0 طعأان أو فذتال لا اه رض لدتا كا + لامانأو ىف رضاو» دعس ىدتأ فرخ رع ند دار

 | |٠ لطقل نارا لفلان اك كنعتفعوامتارقازاتةقرولا اهطععان هد.« ::ااذاتىديطخ

 اذا اوسسلا دوم "رو د ءابرضلان ماه مجدسن نأ دقو هقلعك, رضتاهعدو هللاىلا كلرمأن اك

 انك ةفيادلان ا ا لعاىفاف نيذم ماايمأانأتنك 5 00
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 الا كل ىحوو لالا نس كلنسأ ثوكلا .١ترداب رمهأا ىف كارا ١ تلاقاسبناع فأوىأ نممارك

  5ه-باعو ها 0 يمدح لباب ءرم تأ |ةف نضر هر مامريظن ىف برك

 ىر 00 00 ارذناوندلا فك ل هود - :

 مادقالا ىلعماقىف ؟راذقر ةاوحلانمهءلع هد ايام رصرغازتأرالتارمالا لل ْ

 نهءد_ةعامىناطعأو مارك الادباقىهركا اوىفبحرو ىن اسم دلالالبارك اسسعلاتماقأا
 5 و ذخأف هذه هب تءاح ىذلا ناكسملا ىلا هلصوق .ةب ىلا هو ذت هعامذأ ضعبالاقءالذدع» وتاريخ

 1 ة درع سرمأو ىرمأ نمناك اماذه تاربدنانم ىمأ.عو فت راط م ىئتلمههتنبةدرعس ىلا ىناومهذ ١

 ىعقوىذلا ام لا-ةؤرصأ | ىف ىنومر ني> ةط.دنا ىلع ىنافأ هنافنوملغلا سد ررما نم (ناك امامأو لإ
 فءهرورض ل: زنتادار أهناك ما مم كان اوةدوامهرو دد ىلع ناط.,ةكاراسصو ى اوخأ ىيفرشأ|

 تذبلاةهج نم فالتخالا هني عقوو لام ىعام يدبأ«نوام منغ رععأا ىف عوف نولغا|بنأع .

 الوا مهاخأا ارك ذب لواء ونعب عمماصخللا ىلعا ارمساو ىريغا هدأ ام لوةءاهممدحاو لكراص ١

 كردأو »* نوداغلا طسو ىف ف تازنة دعس اذاو هل الاوز هد ىفامها منيمف هملعا هون ح لازوهقرا

 انما مالك- |١ نع تكسو حايصلاداز رع

 نبق ديعناد عا كله نت تلات( ةئاممستلا دهن وناملاو ةسماخلا ل الاتناك املف

 احرفو ىن :اقناءتىاوخأىنآ ار تود ءاغلاطسو ىف ىفتازنة دمع اذاوذل انما هذه ىف امه امن ءفلاقلذ ّْ

 يكرلق ناكول: دعست ا اقف كل اع لو ثءانءاق ناكل ىوحاسوف كالاح فدك انامخأ اي نالوةداراصو كأ
 تضدقواهئاتوتةتوماكلاواتخان كءاومئأن ودورد هأاذ ما هيما فتن ارنا .تاةنكو اهماعالوغشأ]

 ف عقاوانأ ا 4 لوقأو اسمع ل_تادن أك رسداناخاا كضرعىالاتواجاصفامواتق تدارأو املك
 تااث حا فاطم اواهذامالا ت ز زاةنانئ اخ امهم اامهلتقن مديال لوقت ىهو ىوخأ ىل: :: الك ضرع|]|

 تدماك_ةور عه اءامن مءاماه يف تطدو ةساط تح رخأ ماهر ص»أ نكءاوامولتقاال “كرطاخ نأش نأ

 القنا ' ءاملابامهتشرثةم - رول ىلا يتلا ا ىخا تاتو م فال .زاكبا عا

 ام-مناك اهمسؤراسكنو ىوخأاب هتاقام ى>ألاقوام_ملاتغتلا مث يا ةف.لتابام_هارتاك نيمأك
 نااوملعا نوماغا !ىفن اكن 1 تلاق نيداكا مهت رم نادء؛ و نين هئماربمأاب لاق: تقدم | نالوف

 هر اى هعوأ كم هفلا نم لكو دةرمدأةرسوو» لك هيلع قشاانأو أر راصازه لضافنب هلأ ديع
 هرو - وهو هر ع ىذةذب دام ءاك هرصعأو نيه , النا نب دوم تاهقام ام هن لهفأ ىل :انناد الاوأ ديلابهاذآإ

 اذاىلتلاقاهنا مثهفلا مالوم اكن ل باب عسملاا املا اًةفاصالت هل دكالو با أل

 نموذاكصضثىأن <« هب كالو م ا عرج دفق ةرصبلا تا 7

 نينثادلنا نبه نم لك دق ءقر ىف طدحدألا هأن زف نأدعب مثام اكهرهعأ هلا زدنا ناكن هوناكناكه ىأ

 برضاراموبا|لزنا لدالا فمن ىف ةل 1 لكوامد د-و نص« ىفا هواء جاوربرسلا ناس ف اهطراوالع
 لب رشأو كاع ى 10 ا نسما درج لان سافل -- هقاع 0 .

 َح هلأ 6 نينا



 د ا حر

 1 سا ا ا ا

 هل ل ل و ل ا ب لور رج 7 و 0

 00 000 ٠ ع

 أ اتا .رامخخ نم نيت اكمأر اننا ةمالساا,: مالا اه داذا نآاو ادءانوكيالئ هاذه

 الود اولا ىف ةثالثلا ن - ة لد دئو داو رفلا لكل ل هرهأأ عفدأو [ك- !اممطخأو
 00 1 مام تاقامعامذ رانا تننط دقواكسف ىد ا تئيلاهذه نع
 "اير مانا اناو بكرملاةنز تنم جر خال ىهو برمئذامو لك أتاماهبلا لسرأ ثرعصو هرم
 ةرصنلا ةيدمانل تنأب 2 را الر اره رفا ”:لونوملغلار واف ىلعىوخأ
 مالا كلت تءذف ىل عت هنئاالا مخل )- ءدالواموم نئمطمو ىودنأ ىلان ك ارانآوامب .!عاذلاهقاران رفق
 رتاقمس نمنع ضد اتدحاو نبذه ىو أ ىداد ا نيب لوهانأوالار عما ل مون ل1 ققرغتسم اناا منسق
 ان "بالو جور تار اف تنبلا كلت نأش نمرصأ ىف قيرغت ىل ءاقفت |! توك- -|ىدب نهرخ ؟الاو

 تئسان ”رطاخ عدت فل تدالا لو اةارالا-ةؤ لاءؤلا هذه ىمنالءف: ئثىال ىوخأا١ تاقامهيدأ
 |...( انو ارلتو نيكل كانتا عمن ىومز م كلذل- نهر هلا كل ءمرن ندفف

 انينعوئا اري اريمأ 1 هلوقناقدصب امم أكناد وفدازادواموسؤراسكت ةالمأ

 7 لةرامك رب ءاطو الا ره-ثأ !افرصأا هجو ىلع ءاسملا ى:_ضقن مرارقلا ىلاتلمو ردلا ىف ىنومرامإف

 الادب ثمرصق ف تورت ,أرذ ءتضةةىل ءالاّو لاف ىراطو ىفطو ىلع لزن دآالا
 4 -.فرناولالاو لاك مالارثاس نهرهاوملا ىقءلاعتهفو :رخخافا|تاشوقدلاب شوقنهنايثبا|ىلاع
 عصرم رجالا بهذلا نم يبسرك ىلع نهنيب ةسلاجةأرماب ذاورو دصلا ىلع ىداد الا ةهذاو ةةةاوراوح

 ااهطمو قو رهاومل اءامضة دك نماهيؤ هنمع تف ناناسنالا ردقدال سالما, ماعور هول اوردلاب
 ظ رولا فطخعو راكفالاو لوةءااري تارود ثالث جات امسأر ىلعو لام هنمش ىفيالر ةأودلان ءمازح

 انمهرظذلاتنعماف هيضاأ سءهلا ماك ةءدصراصق ضْعَتْنا ىةطخ ناكى ذلاريطا انا مد راصنالاو

 نا.ءثلا تمار نيحاناواهاب ذىلع هلي ذفاواهل: ا كو ةم> هفصد لما ىف تناك ىتلا ىهاذاف
 انرمانه تم ئنىال ىمركلاىل_هةسلا- ىهىتااةأر اا اس4 تلاقق ةرخل ايهتاةقا مباع باغو اه روق

 فرعت لدىلت لاق ٌمناملات ان, نيد ىذرعرتس فاءسناكىذلاوهاذهنا ىمأاءا4تلاقف ىمنالا
 ىذرعْ:د ديربو ىنل: امي دوسالا ناسعثلا ناكو ىفالفلا ل_.للا ف تنك ىب انآ تااقالتاةانأ نم
 كلما تند 1 اوءاضر ةيحاتإ 1 ىلاانأ تلا ةدءاضم هم- نم نا عتسارابا أ ب 0

 ىلا نانعثااو رجالا كلملا ةورتةكرا مماوهسأو ىفأ ى هةيأ املا هذهوودرعس ىعماو نادك[ مرجالا

 قآرالهنا قواد فلانا لرد و لفردهةءاودوسالا كلا ارزووه ىذرعُك ته ديرو ىنلثاةء تاك

 : أند ج و رنت ىدءار ارزولا هعاطقاب كرادةماموهل لوقي ىفاهملا ل_مزأ ةفأنم ىيطخ هنا جى 0

 ١ 5 نو ىرث أوفق راصو ىفأ ى ا دمك امرا ا ظاتغاف كولملا
 ردةرالو ةمدسح نأ ةشمو ة هدظع بورح ىلا نيد وهتب عّو دقو ىذر م نأ !هدارمو تحرامم د 1

 انأ ترد واجن ازد دقو هن :مبرعهيرغظد نادارأو هةءاضاسأك ى ا ثا م اراك مارام> هنوكل ىلا هماع
 ضرأى ا تيرهاظكو اهد صفد قوه تاه ةةصو فلقناا كامارو الكا ناك امو لك

 1 رل|تمهذو ه هن د ةفصف تملقنأ مهمءاغع قة مانزم ىاسات ىح ضرالا كنف وطيور وقار د

 0 لع بكرو يمنا هدد 0 0 0 علوا 00 هقمق ا 3 0 كلذ



 نلت 0 : ١ ا 4
 ى> هيدعأو ىلاعت هللا ةزرامم ىلكلاةؤلاس اق ةد>اوةنامرترثأو ترهزأو تةروأو تربكا | نإ
 هثالث ىلراسصو نآ ارقاأهوالت ىماعوة دأب علا قدرطوو الصلا طورشو مالسالا طورش ىملع مث هتدادع ل

 اتق اهاك" انةنامرةروحتلا هذه ىلحرطت مود لك ىو ناكل ذه ىف هقلادب ءأانأواماعنورثاثعو 5

 كنأب ىنرشدو كوهاب ىفرع ىذلاوهو هه لكى يئأب مالسلا هءلعرضناو تقولا ىلا تقولا نماسمأ]
 الهأ هلا وامل هامل مر ف كانأاذان لاتدةو ناك ا اذ هىف ىءتأت فودأ] ان

 مدل بأأو ااه 0 اند تا .-همم ىهذارالعب كل نوكموأ] آن

 الوىك دأ الو ىل- !تء أ راف اهةص:ىنتمهطأواهذصن تاك أفةنامرا_مفوثامرل اره ىترأ ابنا مثالا
 الهأ ىل ىنوكست نأ. مالسلا هءاعرضملا كرش كرمأ اعتمد هدر اهأ4 تاق مث ةنامرلا كلت نم عطأ ١

 ىلاعت هتلاءاش نا من تلا ق5 هرم ءااهدندم ف بادو عدال.لا مهول: كاوكاو

 ةنازخىلا ىنتاخدأو ىقدث ولادهعلاامبلع تذخأ ىنا :امث فال-ربغن م كرمال ةءمطم كلوةلةعبسىنافأإا

/ 

١ 
 أ

 ىوخأ لان طصو ىد ا ءثموهسن دلك نءأن حرج و هلجات طر :ساامردقىءاهنءانل كاران

 تكرألاسءئزامأو 7 : لوء-ثماذ ءاووأن ءاعتأط»أ د اف تنك نبأ ىلالا ةذ ىلع ناشةفدام متدأرق

 كلذ فررال هل تاقفر تلا أ و2 توعد عا !باطمع رلاناهللا د_هعرج امان للاتهنانآ

 لاق ن هرد هنلول ام“ الا غول» ل كد ل ىلا غنالريضريخأتلا لعاو

 ىمعتس وهىذلا ُدااءأ 4م مدان أ ىذل اريدتأ|« 2 :ءان امهم اريل د رَأ # اًذرأت معاذاىددأامو

 قنا اراسع مهترع- تاراراندلاب ممم ىلع متر اوديشلا ل قى لس ا م4تلقوث

 كردأو « ريك ىئداد هند م51 لس ناك م متسرو ىنومتءطأ م :اولمغ تلقو را هذي دم ١

 حاسما مالاك- |١ نعت كم حايصلادازرهش ٍ

 نب هتاد_.عنأديع_كلا كا هأ ى هان تلاق ةثامعستاا دع نونامثلاو ةعارأا دل 0 نف)

 ىروسن | :ك امازدرول هاو هلاولاةذريثكريخ ادد نم همك ل.ل ممم ء-رولهيوخالو مه لاقل ضاق

 ىنا مادمت - هوأ اهيجاتم .ةكد ىمىذلانكباعسأب نوال تل هب , د1 كم ىلع لاحت

 تيطعأو متم دج او لدم تس أو سد رلاو ومن ال تم ءطعأو مس. هلأ اردق ىلءاماسق امال

 ان ارا 00 ىوخاالام 4هتيطعأاعا اوضرو ىلا وعدواو رفق هش نذلاو نيمادةللرمستام ١

 مكلل هنيطعأ ىذلا نان ٠ أ وج ااا ج تقلل منا مااا 50 اه-وءعت حالو

 ىئربال تءاذ اود أو او ىد ة[مكدااموىلامو مكسنس و ىن قرذالو ىاوخأ| ا راموس نان كاوايكمن ١»

 ١ اه تلسرأو هنزدلا فا ماع دأو نو.اذلا فتيل تازنأ ى ع مام هرطاع لآ[ ثرصو مربغ

 تاقفلاجلاةعدملا تنم لاه ذو لعفت نأ 0 5 33 وأن أثد#ث |تدءتو هلك أت 5

 لا ةف كان هاهيل دس داو امر ءاحرف لد .عأوةريصملات ا دازااماع ىلا: :ك بدك أناىدارماممأ ْ
 || لمعت ناىدار# ا تضالا ا هلا زم اوال :

 ىسىذلا د ومالا مقان نوكاإكمت مد تر دان تا طتسرمعل ا
 اه> اة اوم ل 0 :| طر هىلعالا ى هت طاميرمسك اس4 لسا عرواهتسو

 يتسم دولا عطعأ ىنك طولا لما حرك احا أذا اهنا“ ميتا نضام
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 1 0000 0000 ا 1 2 دوت / : , / 0 ا اا 7
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 و ارا نزف نع ها "يسن ونبأ 1 9

 اودوعمت اف ند مار نان دورا رولر الل يوزتلل
 15 1 رأنيهارببىنوتثا لاةقءارن تب رتاهربانتثا هلاولاستفءوكرتاف لطابلا كءارهظ
 هناو.دلافموهان-دأر نبا لربي اف هنأاد نأ مان الان ماي راءعدن اكن هلك

 00 38 قرشت راس لخأد ق لاح تنل ى زافئىرم أن م(ناك امامأو) مهرمأن م

 0000 110 راقاا لعت مالى مسحرد سنار رمز رم مص لنأو

 ءءرلاورك !..ءلارباك |امأو ساملالار دوج نمريزولا مصو توقاملا ن رم ىفأم مسن اكو ىلأ مد بن اح
 هرامقلادوعلان ايف هو ناحر أن ماه صعن ا ماهضعب و شح 11 نءمهماذصأض عرف

 ءمقامر دق ىلع مم مدل يمدد او كوت عذلاب ءاهضعو فلا نماهضددو سوم الان ماهو

 رهام زم هب 0 انفاه-ضسونا وصلا نمموماذ بأ ضعف ةءع رااورك اسءلا عاعرامأو هسقن هب
 اقع ض.أودوسأورض+أور<اورفدأ ندب امناولالا فات مانصالا لكو نيطلا نمامضءن ورائفأ]
 أ مداواءبوان او.دمازمالاكلتا اوفص# ىلع بنم#) مان :صالاو الودو مند عداىفال صدا !كلذ

 دءعب ىذا هءحاص همترم ىف اممم لك ما اندالااو .ةر مرد.دلا ىف ههئا> ىلإ ىهندو بهذا نم هىوهر ١ ىلع

 او نأ لا مرب) [ماندالا ف سءاوم ل !١برلا نأ ىهل ااه لاقو همنصا ددهمو ىفأ ماقو

 كتدا٠ع كرتن نأ انرم دو كذمىوق أ اه ا همر مم دسم بلت هولر ىف ا ةعاط ىف :انأس ضنا

 اة باطذم ه.طاخمالواب يا اال ١ اومن دلا نمبلطدراصو ىحلأ ان هن هيلع تضاف هملاد.عتو

 لذاغ تنأ لد مكنات الل د كلارا كاك كلك اذا دلك تل ل لع اك ىهلاا« هل
 ىنال صضثا !كلذ لاف هناكم نم لرد لو لكتب لفه د.دهزه م ىطكو ىنرصناو 4 ,ةناقم انو

 ساو قطن الاجل دمعت فرك هاو دعا» هل لاف متانوأ لفاغهنا ن ظأهل لاقملا :ءال كمن د ىرأ ىلام

 ماهوالا هكردت الو ماس الو لف ةدالو تءةنالرضاحو ب. بد رقوهىذلا ى هللا د كا ىلءهردقد]

 هباساتمن اكدقو هسفن نءر رض | عقد ىلعر د- ةءالز> اع كل اوريدق د لك ىلءودو ىر الوىرب

 دويعم لوو الا هلال هنأ دوش ودق دسمان هناط نك الاه ددقول» ١ وعدو كلضد مجرناطمسشا

 |. ةردلا عقدوعردتأل هئاناذ- هكللابأو هريمخالاريخالو هرب غذداءعلا سلال هل :اوداوس

 ضرالا ىلع عقو ىد- هتءقر ىلع هكسد راصو مدة: ٌعوزوع كذءعدر ظذاف كذع هءقد ىلع ردع ىف ك5

 روق رشم مابقل ودا افوولتةافى هللا كد دةد>ا1لاذ_هنان رضاملل لاق كلن ان

 سانا اولاةؤ فرسضغ كمر [لاسةفاوإ ملف مالسالا مهيلع ضرعف هناكم نمموق. نأ ممم دحأ

 ١ نواك ام نمذلا را: .ةلاموعلاءالوه ىلع ى ه اعد يوسف ىئاح رو ىتقث تنأ ىدمسو ىهنا لاقو هند

 نانا ارا أموقل اءالوئد ىلقةن | كالأسأ راهتلاو لم الا قاامغاب رامحاب داب ل ريغ نود.هد و كريخ
 ”ةنايزيحى ذافانأ امأ اماراأ هدا هذ م لها هتامسفريدقئش : لك نع تلاد: ودل زة:الورداق

 ”اداعس !اهنفا نمّكلل تةمسلاقو ى ماد صخشلا كلذن ا مث موماصأ امم ناسف هلل ىهجو تان سأ هناهرب
 ١ تقولا كلذ ىف ند: :س عدس ىرع ناكو نانو زورا ال كدت ارا هد راصوةدارأ كلذ هلو

 | .اوراصاهلحأ 00 للاب خس ىدتساب هأ تاق ىنا مثاماع ني الث ىرعراسع تقولااذهىفو

 1 ىلدهو ا اب ىنريخ أف ىإ يس را رد ىلع تاسأ نم>انأ توف دقو ةملاصلا] كنوع دءاراتكأ
 ةديتام رلانمةرصنىسرغم ملا ا ءلاونأى 11 تام ئثىف ل فرمهتو كد



 قودتو فو ور 0 5 ,ا ا هناعلا .اير_طمأد ل |||

  فسو ةروصودواد تاهغأ 5 ودل تا وأن دات اس 1

 ء>ر نر نءالوقمال_..ات اد كتان نهىداقأ را ملا نر ةرالتف ارق: تعمم اذ 30

 رعاشاالاقاكترمصو رظانااو لقعا |ىنمشهدناو مالسلانس-أ لو مالك ان :
 ىردل لالا هلا تاه دانو اما رك نعت تاووشلا ىرحات ْ

 ملاك 1١١ هاوهأ ن مده_ثالالا « انتاذاوعنم أمالدكح تعوسالو

 - هللامادأ ةثوذك-لاةرهوجلاو ةنوصملاةديسلاا يأ كيلعمالساا ام ن تاقو مار ذل لوه ىلع تداجت مث
 الهأ لضافنباام هللا دمعاد مارك آلاو ةمدملاومالسأ | نم كم .اعو تااقف لد ماعد عفرو لدعس مئاوق

 تامر لا ىنوكت نذر ىع ءاتلع نب نهى ا ىتنعةرقو ىدنحاب كاصرموالم مو |
 نمو ةد ملا هذه نم تءقل ى :ًافرعالا قم .ةعىبربكت أىدار 9 ارا اكأاوراصا ىتح ندا هذه لدأ

 قدصلا هو ىنع كلذ ةةيقك ىلا ري4 نأ كءاع هشامق تنأالاد-ااهبقد- -وملاهتوك ن مو اهاعأ
 ده هرمأ ةةلق وى :رمأ عمق كرا كدا قام هاءاغ ف ااثأو هللاد_ءعاو هسا-ح١ىلشا أقف

 ديعأب : لعا لت ا اقذاهينادج ىلا تسد 5 ماخملا ىلعلا هللاي الاد وقالو لو-الو ل.مغتلا ىلعاولهأو ةنبدملا ظ
 ىبمرك-لاىلع ناو دلا فاسا اجهستدأر ىزلا اود ىدلاوو هدأ هد هكالم تن ىتا هللا تجرب هلأ

 فا| ف لأ ىلع كة ودبد د شطب اذ أ ناكو هتكءامهنامع و هلو درباك أهلو- ني نلاوىلاعلا

 تاهكأو ماكحم 4 | افا[ نورشعو ةف.رأه-: اودءارحأد د-عو ىد-_:حفاأ نيريشعو فلا ةثامو

 ل ار ىرلاو حالقلاو تولع او عايضلاو نادل ااريغة.:,دم فان دملا نم هتعاط تو بدا

 رباخدلاو لاومالان مهدنعو سراف فا نم رماد أءدب تت نيذلا تايرعلا ١

 ايملامالك-لا نع تتكسف حامصا ادازر هش كردأو « تءء«ندأالو تأرنيءالامرهاواو نداعملاو

 دم كامتنينأ دعما كي شا تان (ةئاعد بنز لاو هما | هلم الا اك ىفإ

 ناكو تم« نذأالو تارن.ءالا اهرئاسخدلاو لاومألا نمد د_:ءناكى نان اهننا د.ءاد تلاقراحالا

 ةرعماك الا هل عضو هما هلا هات نادرا ةموحو برحلا فناءصشلاو لاطبالا دو كولاار 4

 نودمانصالانو دمعد رافكذرلا ا ءعجو هالومن رده سلا دعب هللاياكرشمأر :اكتاك كلذ عمو

 دقوالار«ثب لذ «ةاودرااك أ هلوحو هتكءام ىءرآ ىلعاسا احمانالا ن هاموب ناك هنأ فت ان مالعل لاا
 هماقلال ب ,وطوهوءارم د ةلداسالا آرةفأءدلا ارظنف هه-ورون نهناوب دلاءاضأف صضشهءاع لود ْ

 ىلا ىرتةماد ىغاباب ىنالل اقف هو نم حولا :روذل اور اقوو 4+. هوءاعو ه٠ كرت ىلا نأ زان هيدا أو ْ

 ادع«نأدمئأوهتللاالاهلاال تأدهش 001 كلأ|ةدايع كو مانضالا داس زورتمل ١ أو ىه

 هلياالا - 0000 ماخصألاو دام ءْلذع عدو كموقو تأ لسأو هلوسزو ه درع

 مانصالاة دامعا داما لدرلااهمأت نأ ن مهز لاقف دأ» .هال جر نيضرألا طسايوداعربشب تآوهمأ عقار

 اهمدغى :مضدالر اعأ مانصالا ناهأ لاتف مانصالا ٌكءاعسضذت نأ ى محن امأو الك ااا ذوي لكتت م
 2 مره نأ مرق نمددح الرا ومد خلا ىرلا لس رع نا أضر ىتعفذي و

 ىقلاكنا ب ضغنوراظنتو مكملع يضغدنأ ىف روعدأ انأو ىلءاومضغما مهرعدأف ؟مانصأع دجال

 ل .نوملكد نيذلا م هو نيطامشأا ا تسأت ومنا اهومتءنصدقكم ءانسسأناليراخلا ل
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 0و كو للعلا ر هاومحلا قوسىلاةغاصلا قوس نم تدحرتخ .رحو

 1 زان الارئاس نم كلن رمغو شعل ءااوذ در مالاو ساملالاو توقاسءلاكندا»ملا عاونأ» هن ' الم صفق مهنم

 7 تشو هلج قطأامر هاودلا ع نءتاجو غاصملا نم يمناك امتدهر ذراعا نيك اكدلا ب اصصأو

 رهاوملا قوس نم تجر ىنا مث ةأدارأ امر هاوخلا كلت نءاذخأب ىد ىمىاوخأن 5م لتي مو

 .مادخ ككدلا ”1: ىلع سلاحو ككدن أد ءأ لخاد نمو ةذيز نسحب نب زم فرت مريمك باب ىلع ترك

  ترئانتدمغمادحاو تسافرا حا مواكو سدالاار غن وسالم هو ماكحورك اسعوناوعأودن-و

  قريظنا هل سدا ارستدأر ةبأم ذو تي شموناوث ثوب ثم جيس لم ندب ىلع نم هام

 . مهودءامالارناسيعالا ءارزولاورباك الابانو هشمان أولدهنا اان: فت. رواوهئاذص ماك داو امان

 سااحور-د رجلاوردلاب مرج الانف ذل نماسرك تمار زامثراحأ مولكو ىدار ىلع نواح
 ْ ” عاعش لم عامش أ 8 |رهاوملا سيفنن لاك ىورسك جان همز فدو سنالاأر نأ هءاع دآ هقوق

 | رات تضرر عرش اثار نا ناولا كانت .م تهد و ىف ة!مثرخا نمهتب أردملا تاو اؤفراهنلا

 ' هقوف ااحورهوخلاو ردلاباهدرنرجالابهذلا نم امسرآ تاوبدلا كلذ ف تأرو ءاسنلا نماناوبد .
 | دارك "ىلع تانااح -راقالا ل ئمءانسناهو>و رهاوملا سرفنب للكم جات اهسأر ىلعو هل لطهدأرما
 . نوفقاو مهناك م درو اصيل ع مهسدأ ة.شاوط اذه فةأووناولالارب اسد هنوياخأ سس :الخا رخل تاسالو

 | اكو سدنلا بيرغو ةفرخزلا ن ههفاعن رظاناا لوتع ش :هد,ناوب دلا كا ذو ةمددنا لجأ نم
 انو“ قد ةهتدرهوحرواءلا نمةردق لك فو فاصلارولم أ نم قرلاعتلا عمم ممأهمف قاعمو سرفلا
 تبق 0 ا وتم يل أان ىيءامترعرف لام
 اريغصابابتدأر ىنا مث ندا اؤوذلا نمرلا دبا ف -1|كلذتدأرىأ :الهكرتأ اهدو هل | هفاريكم
 توسصتنآر يلا ولساناسنا تمهسفاإ-نيعيرأ تءاطو ب اسما كلذ تلح د مل الس هل اد فواحوت هم ر

 00طث ارمي هسق همر ر ملا نمةراتمستدأر ةرصقلا باي ىلا تلصو ىت> توصلا كلذ ةسهبتيشق ميخر
 . موعنلاووضك ءىذته-.فرهاوجلاو ذرع لا عطقو توقاسلاو ناح رااو قاتلا ايف وظنءوبهذلا نم
 راك فالاريح ف رخزمرصق نايف روظفا ممفرو ةراتسلان متون دق هزامسأ اتا: نم ج راخ توصااو
 1 ' ةيحاضلا سهلا |هناكت تيل ادن موايتدلاهحو ىلعْرتَل هناك ارمصق تد أرف اما كلذ ن متاح دف
 ةعيدتاسهمأ عمرداوملا نمتوكب أم سفنأب هءلعمو سدالذار :ةأهسال ىهر ةءحاصل اءامهلا طسو ىف

 نافجاو لماعلا تش ىقدرو لءة:فدرو ل.كرهخو لاكو ف 1 لادتءاودق, لاجلإو نسحلا
 ظ لاقن ملوقبةدارملااهناك لالنعاتاذ
 ا تقاعاب ركلا ناك 5 درولانمدو هن انيتاسد قامو 5 دقلانم باشا | فام ىلع مالس
 . درولا قرواهه->ى رنا ىيدال 5 اصاامندرولا ماب وأ تساولف يدددأ اكردصلا فرىلألا م2 ى ايو
 .اصع ىلع اربيك ايش تاصاوولو هدجذلا ن مىلدأر 0 لاه هااورخأ أى تاةتولو

 «دسألا سرتفميشلا كاد عمال

 ةءترعىلع ةسااحا م ارفابلا تهدقتوا محاسب ت فغش تقبل كلت أرامل ينم اريمأ اء لاق هنا مث
 . اهتتفاذا ناذللاباوبأ ار ربك هناك اهتوصوا ماقروظ ىلءاذغغد- لو هزعهنن| تانك رعب ةوو.لاع
 . قلاقاكرهازوءاز نساحخلا عرب دبب اهو بوورهاوملاكر رثانتياهيةفش نيب نم جراح مالئلاو تاور
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 هكا 0 117 0000 8 570 10 0060 7 0 ل اول تنك :

 اول 00 مك ر تاريشاوءاملان هولا كلر ريغ نك ىف 1
 : 0 .دلاء ذعر ها نوكيذأ فات عسر ةوك انااومدلأ رس ١

 آل قالت دقنوكنوأن لتس و أممدب أ تح ىرسأ توك وانما ءاوضءةرف نيدلاءادعأ نيك ريشه 5

 ا «ناودومدعرغأأ سدل « ام«ءاوءكاواضرأ ضرالات مادام ءارعشلا ضب هءؤلاقأك' ١
 لاف دملا» زد اه>ووأو عرقا و 7 اء ىل كال ساناب مه ت اتفان_فهلا شلال ا

 ء,ز_هىلاتاعهلا ىلعتمزءدقنانأ امأت اذ كلعم ح ورتالورمالا ذه نمفاذةنةىاوءأىل |

 ع ع كردأو « مك ملاع_برأواميأأب هذأ ىتح ىل 1 اة ىلءهظلار دق تدضرو هللا ىلعتلك وتوةنسدملا ٠

 امملا مالكملان عءتتكسف حامصلادازر م ا
 ' لاننا ديعزأ دمعسأ كل أ اجعأ ىذا تلاق ئ امسقا دع: نر ئاوةينا ءاةلءالاتناك الفذ ٠

  !تأرفةندملا ثا ةبابىلات تاصو ىت- تءشموام تك رت مث :ايكملا ع _--رز واهيل ابهذأ ىتح كل ارظتناو

 نم اهباونأو هقهاشأو هروصقو هذ أرب 111111 هن رعوأت لة ١

 كانهورخا نمل )ا دتد أر باما أ نهب دالف لوشملا سو دي دوعن فتة لكل 0 :مااد,دملا |

 تفرعف احا ةمريشع ةعب لاذ ل 1ك, قورفصالاس املا نمّدإ_ساسهعا رذ قو اموماعد عاق رد

 ملف كراعمالساا هل تلقو هسنم ترند ىنامئ اياب معمم راف ةنيدملا او ه:ب دما باون ل- -رلاءكلذنأ ٠

 ىالادهاب د ه] تلقو هفدك ىلع ىدب تءذوق باول ىلع درب ل5 *اثوا ناث هماعت اسف مالسلا' ىلءدرب ٠

 هيف تلمأتف كرد لوى. لذ أل باأدر عد ىوم ملسهريغو أمصأوأ ئانتن أله مالس كادرتلئث

 هل رت مث ى طئااربع هذع ص نب لومدآن اهرو هدروصمر ىلا|دهسع عئنادهناتاَةفار 2< هدرأرو

 قامشامل زأل ى 2 مد ارح هتسأر ةمتلماتومن«توقدق قدرانلاقافقاوالحر تءارقة لال 5

 ةدقهاهسار عازار تب ور دج أف َ أوهنموندأ اناس اتدأر اكو ةني دملا كلت عراوش 1

 مرا نماهسأ ربع ىلا بالا: دقءلاورخلا نماهدأر ذامتلم أو اهنم توق دق لمس الأ ء4مباث ا

 نه ثالذ لكوهريغو نجلا نم عئاضبلا فانصأ «ما دقو ةيوصن م هنازيمانادز تدأر ةقوسلا تا فاتا

 سلاح سانا !ضءرو فاو ساما ظضء:و نم اك دلا ىف نيسلاح نيمنستملا رتاست أرينا مثرخا

 هناكد الار ان لك تدار ةراسستلا قوس سلخ دور هلا نم كلد لكواناءيصوءاسنوالاحرتءأرو ٠

 جرفت|ترصفتويكذملا عيسنك ةذقالان ككورخلان ءكللذ لكو عئاضيلا عاون أب ءءلتممتاك دلاو
 تد-وفاداو تهدف ىقددانصتءأرواروثنمءامد ىدم نيدريصب شامقلان هاروث تكسماظكو اهماع ٠

 م دق ىلع هذم تام هلاح ىلع لزب ملبهذلاو ىدب فتباذف ساكالات كسمأ) ساو [فايهذهيق |
 0 ه نماهتعوام حافلا تبهدلا اذه نمادخأ ال عمئاوضاربضحول مان قلوقأ تاور هةدطأامإ

 مدقأ تدعم ن نكلو كلذ ن هرثك هيف تءأر ةرخآ اناك دتاخدكلذدمدو اه ب اسال ىتاار ةامزلا |

 ” ا اكله ورح [ىوس ىلا هنهدت مارح 0000 متت ىلا تاسامريغز جان | ا ١

 تاخد ىناعثةراهمل نم طاعقل او ب الكم || ىت>ةراحلانماهاكو لاكشالا فلت تاقولث ىلع جر هنأ |
 قاهضءبو مهيدي !قاهضمب مه دنع عت اضعلاو نيك اكدلا ىف نمسا احال احر هءؤ تد أروةءاصلا قوس .

 هلج ىقدطأ ام غاصالا نمتاجو بهدلا نم ىم ناك ام تمر نءنموت !اريمأ ا كلذ تن أر الف افقأا

 | ا

 0 هاوسالا ,هرطخ ىلع هنالروك-ةهريغرور هم أو كاشرالاءوسو ءلالملاقانتسفت اانمقرأ ثمحاتسفنأ

 تك 0(
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 ”كلذىرح ل_ه نيملك-ال لاق مم سانلادالبفبرغتا| ىلءام_هةفاوأ نأ ىلع ىنأب رول و بص 1
 "ىلنارك د وىنامغربالاز او هل اهفماخأب لاق مهلا دصتام نر عأ اضغواموسرا كنف ىوخأ أي

 :دالارتا سن ماشا اتلجو ا مهتددو ىنم# رشلا تدةع ىنا عاكرطاخ
 جباكرملا كلَ ىف اسزازنورح اس: عاوفأ نم عئاضملاب اها: عبو '

 اارهااىفةرصنلا

 هم

 ”انكرماب ربك اوةسقتلا فا

 / ائلزالو دولوم هنم يرادخلاو دوقفم ه3 ل_تادلا ىذلا جاومالاب مطالتملا اس 3
 م ىلااهنمانار مب سك-ماةرثك اناروظواني ر تشاو ةعبذ نا دملا نم هند ىلا انماط ىح ني

 ٠ اندنعراص ى> مب رثو ىرخ شنو عمت نو هنس دمىلا : دم نهود. ىلا داب نم ل-رثلزت لواسهربع
 : : / 2 1 56 4 2 ١

 ْ 1 ال رب ةليخم امد ًارذارتا سانأ | هذدمف لدا ىلءأ ىلع أن [|ت دهصو هج ىناذم لك ه> ولو ءامإأ ىلع شدشن

 : اهتلناعثلان اع رظذاال# اه ةقالتا هر ثموهواهفلخ ىىس دوس ناس عئاهءارووةيراه ست

 اعهعفشلا ىت دخأفامياعرتفم هنأ تفرعف تحاصق اهلي د ىلع هل.ذفاواوسأر ن ءاهكسموأهةداضو

 رعشأ افاهقدفهسأرىفءاعفنامعثا اهءتدرضورثك أوألاطرأ ة.هتر دقن اوصل ن مارح تاوانتو
 ' رديلاا مناك لادتعاو دقو لاكوءاسمو لامجو نس> تاذ ةءاشاتفي تراصو تيلةذا هيلا كلتوالا
 | ىفرانلا نهرتسواسدلا ىفراسملا نمرتس نب رغس هقفا كرت سىلت لاق م ىد» تاءقو ىلع تاق أ ةرينملا

 .دقتنأ ىمتااب تلاق ع ما-سساب هللا بأن مالا نودي الو لام عفنبال مول مي-ظعل !فقوم لامويدرخ الا

 اهيف تازنو تةشناف ضرالا ىلا ا هدد تراشأ مم لو از» ىلع ب> وو لء+لا ىلء كألرادو ىذر ع ترغس
 ش ادامرراصو « _:ةرحأو ه_.ف تداقرانلانافناءهثلا امأو نأ ن ءاهنأ تفرعف ضرالاامياعتةيطنامث

 ١ ةدمنيرفاسملزنلوانءربلا ب اغىت>انرفاسم فارطالاىوطو عولقلارمُنو فاطدلا سدرلا
 | ريل أماطنانلةفانم غرف دقوملل-| ءاملان | س انان سد رلا لاةنانؤام غرةواربطالوارب رن وامل ن بر مدع

  ديدشمغانا ل هكرنلا ود ىلا ىنددؤراةد رطفرعأالو قد رطلا نعت مت ىنا هتلاولاةفءام د انامل
 لاقنمردهنلو لاحأوسأى ةل.ال1كلتانتمث قدرطلا ىلا ان. دهينأ ىلاعت هللاانوعدواندكمو

 بسر حقو رصن هللأ نم 5 ىتا الا يصلا مد ل3

 رااسم

ال.-انسأ ارحالو» رون ق و حامصلا هدأ انإف
مث هبان رشتساوانحرف لل كلذا- ًارالفاءلاع 

 اننا

 ْ ملثءام ىلع شةفنانأك اذعاطق ءام ىلع يدفن ىدربلااوهلطا سأنأت سد رلا لاف لء+لاكلذىلااتاصو

 ةرئادهفلخ تنأرف ل.ملا كلذ ىلعأ ىلع ت دعص نا مثءاملادوجومدع بيس ةقثمانل لصق ءام هيفزت
 ةريادلا ذه ىلا اورظنا مل تاقاوت أاملذ ىلء اول .ةأف ىلا حصتأ تن دان ةرثك أوأ ةعاسريس ةفاسم ةعساو

 1 اددو جور وراوسأ تاذناكرالاة دمشم ن انقمأاةمل اع هب دما مق راىناثل٠.ملااذ_هفاخ ياا
 1 ا



 نب هللادمع تادءعسأا ل "لااا وأى غلب تلاق ( ةثامعستاا دهن تون أم ل مداح الق

 اموبلا تمتف أر نملة هر أطوا اقسم كَل ذيلءرسع ناصف فد ,اهننأ رامافةغيلشللل الدان

١ 

 ددسأوا ركسدأ الست عأ أم لعد و ىناأرحات ةأ ما ملا ىفامهت مدد أو لك كاد اسر اوما امهتلشدأو | 1 أ

 أ ' ٠ تاكأوالك ا كا ا 4تعضوف عوملا ب اغفاحتسأرف 5 اا ىلا امتلأ مث هةادنامم

 |  1اسك-:ةىوخاا كلذ ىرح لهام 4 لاقو نيءاك لاى اتغتلامئامدر ,طاذ تزخاوام مةطالواءوعم

 ٠ (يكااومان أو <1 ىرح فيك | ت تلقوا ماس ىلام :هللاهفرلخاب لاقهنا مثامهنويعاضغوامهسور

 ٠ انماعامن5 ىلا شامقلا ةعطقلا عسب .رصو هولا أ ةنن لف ىعمعت هد كمه لماذا ثدورهأ|ىائر ةاسالاةو

 معلا شاق ماني ر تشاو ةهظع بس كمان تك ادارات يس ادم :لاوريثاندةرمشميرانيدفقصت ٠ ا
 انعمفخ ركدلاى مث هب دما اسدواراش د نيهدرأ ةرصم .] ىف ىواست ىهو رتادةرتس رخال

 تاق اكل لاودالءا|ىل نورك نياول سو ةريثك لاومأ ان دنعراصوةريثك ب ساكم انيك واير 1
 نيعالااذب لد اماناسخأ ايالاقواد متو ن ند (يرعا عساكر انافريشاوحرفلااةهاتيأر تس

 هلا فار فاسو برم اش عاتمانتسو تاردلتاو لاو مالا الث انيجالف نامأ هلام هرقيلاوةمئاسص ١" ٠

 ىغرأودعقو مانرصأ نب أر عسارلا موءا| ىو مانأ ةثالئازرفاس دقو: ىصبلاة ديلا وللا 0 !
 - ءاعتفلتضاورانلا سواك ر ارمذا|حدق جوا اراصو جاومالاب م طالتو جاسهو كر و ديزأو ٠

 ! هور !قانءمناك ف عمم حاروأت :ةرغ نراك اق لمح نسف بك راا اب ,تمطتلاو حاررألا ٠

 نآودال» ىلادال, نم 0 :ددأف ىرخأ(, 1 رساناهللا لسرأ قلم ءاوامونءأ ما ه-و ىلع طق هَ

 توةتنو عءنوانكاوح نم عاةنانردو عظعلا برك ااثيساتو لالا هلصخاممت قعود |
 انمثأان دك انيجتاك [ءانات ال قلوة رطت فلا اذن رش ىت>ةرصملاىلااذاصواموةرصعلا نما رقى ]|
 لام انانامهالم الى ايام 4تاقفانيلعهللا نمردةما ذه نكءلو كم !لاومأ ىهاضةلاومأت ||

 فرطكا الا ىنءلاورقغلا امو ىنالاةم اغا ذهف نيملاس || نمهنلا ؟ءتكثرحو ةهنغةءالءلاونادءالاءادف
 رفاظالا صقل ثمالا لا ااذ 5 ىلا - رلام املس ل نهردهللو لام

 ىدنعىذلا لااا ذو عيجا_ضا فاو موملا | ذه ىف تام دقات ابآناردت:نذىوخأاناممه تلم
 م-.جهأ ترض-ار ىذا ا مادارا ا دبعا :أ لع ىسفن تءاطدقو ْ

 هدا,ىؤفناك اذا هقرر ناسا هللا ايىوخأانامأ 2 !ةؤذلاما تاثانم لكذخأ اوانننب همسقف ىلام | ٠

 غول هنأ دءال ١01 هاا قد ء|ىذلاو بامسالا ىطامتل هيفدعةيوائاكد ءل فبكت مدساو لكمف

 3 او ا ا 11

 ْ د1 ىذا لام ىدتعراط جمر سا ن5 ادري فو نقشت عنق: ماك تن سة دمنا لع 1 ١

 د_ةىوءاباذاو كلذك اناامئيمفدرباادادتأتاو أقءاتشلا لصف ف ناك تقولا كلذ نال اس) 1 . ىرتخ'الاور وهءامها دحا نانو رق ىلعو ناكدلا ىف اسسلاج تنك ىتامامآلا نمامويىلقفتافانوباانا

 جاسمملام ءلاكلا نع تتكشف حاسم يذم ادازرهش كردأو ءام باغ تنز-وكاذ مرسم نارالل 1 ١ . ناضفت:ءاههودربلا نم ضد. امههافشود دأزربغ نم قات صرقامهمم داو لك ندب ىلعو ىلءالبقأ 1

 : نامهمأاةورفلارجخ "الا ل ةوروممل | ةقرخا ان مم دجلاو لع تعاد ا فاح ىلع تدك ؟, وام متةنتعاو 1 '

 ١ واكل اومأاغفحأوأبر غش اواعسام 1 تاقو عت أضنلأب هل هَ المو ناكد تف قاممهد»او لكما تيس ظ

 ا



 لا دلل

  تيذك نانىلءنادهاش :لااوهتاوكد ا.هريذ كتريخااذأ ىنأهناةةملشاب ءام]لا.ةؤني_حلاصلا

 رثك اوائاَقلأب 0 ارخااماو ىرتشاو 0 5 1

 لد -و /
 1 ا ١

 5 ٠

 يسون ةيغسماققدساب كا طاعوىؤافن لا لها غمد اقسذكل اوكا رن لاقت تضع

 فءكسف باو>الو قطت ىلءناردقال الكل ا!نمنازه لا "ل تقدصن او ىنايذكو
 ١ ا سس عاقل واسر فرافإبذك امالك تملاكتا: أاذاىوخااب ام 4كم اءوأ كل ن ادهش
 ةدح وانما: وا ةثالث نكفانا هنْثاةف.لخام لعا لاق هنا مث امكسنم ,ءأاضغو اكس وراسكضةاقدد تملك
 نط. ىف نيمأوت نب دأو تعذو هم 1 مانوكسلالا مد ءالا | اوم ىل 0 لضاف م دامساناكو د_تاوانوباو
 ركنا لات. هر ن ساو هاير مث الضاف هوب اءاسهف ى :اذلا لضفو هدعاسوهتقولا مه دحات اس5 لاو
 | [رصاثءامسفاذه أت عذ وود ل و وأ مأه-وزف و
 ايان فلخو تف لاجرلا ام مانغلب وانريك ىتحانابرو هللاد هع ىنامسق ىنيهذووةرم ثلاث تاجو
 ن1 نانو كل ذريغو ىن ا ءارخنأو ىدو لاو ىدنهلا شامت عاونا يا انولماشامقن" الماناكدو
 تاو ةقاتعملات اعوهالومدو زاءانهدوامءظعاد ممم هلانا ع وهاناسءأانونأ تامالف ران دفان لد
 امون همت اعو ساخن |١ فار ةاورادهلا تعج كلذهاه» ى !مثامود نيعيرالا ماقىلاه- ءاعازق د _تو
 'لههتلخءانفدع مئادلا نا هدو ةدقاي ةريخآ الاو ةءافايت دا |ناراحتانم 4 ت تاقاواك أ ام دعن واميظع
  ىباذا م4 تاتفتومغلا مالع هقاناضساول اة ىدنع كراس اموملا اذه ىف 8 ةهج يد ىال نوملعأ
 أ ١ ىدارمو كلذري_غوأن هروأن د نم دال ةدمت «_ءاع نوكم نأ فئاخاناو لاا ن مهل نعتأم
 لال هلهدرو أاناو ذكوا ذكميلع ىل نا للف ْئث هءاع 4 تاك نو ساو !!قوقح نم ىنأ مذ صالخ
 | اضم لكو لطاب بااانساو ؛ هرج اكل ع ىعت الامن :دلانأ هني أل .عابرأ تا! ىللاةف ىلا ةمذةءارب
 .هلعمللاةجرالابانالعتو ميلا لام لكابنتءغو ىلا هقلا نم فاضخنو مارحلا نملألخلا فرعا

 انألوقب وه وهعمستا ادا 5 نو دحأ ىلا امش 4 :مذ ىف ىلذالو ساناادنءهلام قساادتاك

 /ناكون بد ىلءو ىتت عالو ىئاحرو ىذث تنأ ىهلاهث اعد فلوةءناك اهادو سان ماا عامتمن ل“ ما

 | لان ةوئدحا ىلع ه1 ناك اذاو هءلاط ريغ نمهأ هعادب هنأف ى.هءلعدحال 05 أذا هيا هعامطةلج نم

 ظ هعماس لوقب تامو اري ةذنك» ل ناو هتمذ ريب وهحماسارعتفناك اود َّ ال نمىلعدل لوق» وهملاطتال

 | ىوح أىلاتفتلاىفا م مكمف هناكرا تاع ىثهدنع دال س ءلهنادهمشن انذاك نو هدنع ىلا م هللا

ْ 

 ا | هسسبلاو شامقلأو لاما ]هانا فا دقو دوال مآ نس .لانابأن ا ىوخأاد أ.ه ت لقو نبذه

 رمس وةمسقلامدعىلع فت ا هودحا هيدلت نكلو ناك دلاو

 ١ هرصحأت هددحاو لكذ تأ ٠ ولاومالاو شاملا مسةنوأءاوس برعشنوءاوس لك وأنت ا

 | ضعي اموسز راش :ةىوخأأ كلذ ىرح ل_هام_4لاقو نيماك- ١١ ىلا تغتلا مب ةمسقلاالااسسأ

 افنس مسقف نيتموئااريسأ اد ىطاسقا! فرط نماماسق تريضحأف لاقدنا :الاقامهنأاك امهتومع

 00 قنمناك دلاو تدءاا اوله وانونأ ذل هلام عم .جوشامقلاولاملا

 ا ىنامث ور الامافوءدقذ تا مهو ى مق ناك دلاو تدمأ اراصو كل ذبا.:ءذرو لاومالا نم
 ١ تيملاىل-ءةدان زمىسد+خىذلا اذان مئات تب رم واس "ا تالا ها نا دلال



 اذكوهامتءأر لات ىصعاابأان وهامو ةفيلخلا لاف نيئموئاارمأام 0م نر أرام ع 0

 ترض لهعلا | دذ لمعت وهو تاءلاوتهللاءا ثالث ه_:ءارلاقو نيءلكءلا نمهلننا هرب اواذلر /

 نارال ثم هى هءأععب رفث اانأوام مق راهؤمعطا وامهر طاخ ذأ نانا كلذ دعب و نينلك 1 | ١

 قضيب فا اءلنالا-ةف زب: مواارممأا كسروا وال لا قة بدسأ ا نعمتل أس لوف ةفيلخنام] لاسقف |[ /

 |ذه نم ىنعد نم هاارمأأب لاسةفنيءاكملاب و لضاف نب هللا د. ل او ءلاىلاءحرتنأ كاترمأ |" ا

 دصقريغ نه اتاسفت اولاد او ذه ىل_ءتءلطأ د ةوادئازامار اا ألطاف هتاد_.عنافإ

 لانسراى ”االاف هنمءامحا وو ىل قا أالهمل !تعد رناف ههىعاو »*ْ مأأ ع د رآف دكة اي كتريخ اق

 لو ورمالااذدر كاع ركاريغهل تاسرأن ا هل لاسقف نم لكسلابو هيكامت اق كدب طخم هءااىربغ

 نم دال كلذراكن ا ىلعر دقمال هلام ىزمعب كد :ًارى ماو تلقواتت 0 برا ذاامأر بالك ىدتعاتلا ا

 نءتتكسف حاس صل ا دازر هش كردأو هَّكِإَدَو نم ديالفالاو نيماك-ااب وهيتانانتاو هبلاكباهذ

 هكر
 ْف وره ةفيلخنانأد علا كلللااسمأ ىذا تااق(ةءامعستل ادع نينامثلل ة.قوملاةلءللا تناك اإفطذ

 ولأ هآلاقن كلذ نمد. الفالاو نيم اكاا وه ناسك و لاب اهذنمدءآل ىصما اللا ديشرلا | آ

 ناسال أ نمناسنالاه ف1 لاق نمقدصو ل. ؟.لا م ةوهلنااذبسحو نينم.ااريمأ ب ةعاطو امد قس |
 001 كلم رمل هااو افيرشاطتىل تك ان كلو كةري_خ اثم م>- ىدفت ىلع ىل زاك انف |

 اىأا» كعوبر رمش هقااناغك هل لاقةرسصب الد اعل علة داسإف ةريصملاىلا ءيهحوتو افي رئاطغ هل |

 سما هللا هع ريمان لاسعف ةقيلقت المعي ,مل صقان جاردلا لعلب رس تعد رلار أ مترا :

 نانا ذأ الامد ءلتمو- رانك او ةفيادن اه .ةو لهاك هناف جار لنأصة: لحأ نمىعوحر ا
 ىنرهخا قص” |يأاد كلذم عقوامو أ لاةفىلاعت هللا نمر دقمىنمعقو ىذلا اذهو كت-ىف تأطخأ |
 موقت تن :أو تاءلاوتم لاءأ ثالث كاةعمت كل دنع تنل اذ ىناىلعا هللا ةفكذخأو أالاثاو ىم -تفاف' أ
 ىنا|ُحهنع كلاس نأ تيقساو كلذ نمت هتف عمرو بالكل بذ و ل- لا فصن قتلا لك

 رمالان العا تنك ولو هدب طخا ذهو كلا عوج راب ىتمزلاةدصةريغن ماقافت كريت ةغيلدلاتريخأ ١ أ
 انآف هتريخأ تح هل لاسقف هيلار ذتعد راصوءلذب ردقلا ىرح نكسلو هتريخاتنك امكللذ ىلا جو | |

 هتيذك و كاذ ترك تدك كريغهربخ أولو ىبم هدح تأ ف بزكلاك نط العلو ل2 كلريخقدصا ظ

 هلو. هللادل لاسةف ىلبأءاستناو ىسفن فت كن ىمني.اكلا ذخآو كم حورأانأاهف |

 ىتهذلان مري زان -ىفنيماك-!اذتأو ةفماذلاب قدا هب ده ذخأ هنأ مث ةقد ةفيلذتاد_ةعىهح وترتسأك ١

 هيدن ند ضرالا ل.ةذةفءلد ا ىلع ل دودادغ ىلا اول دو نأ ىلا ور فاسو لج ىلعسلك لكل#و
 راصق هللاد.# :ريمأأب نام .اك-ا|ناذه ام ةفرلدنا لاق هيد ن نيد ني“ ,اكلا اريضدحأو ساصق نس وللا هانذأف

 ف دا هت كانارك تاير اكسو ايباد ناكر و هردي نيب ضرالانال- معقد ن أمأك- 1

 هل لاقفى رضلادءنام وماركا ارامل كم رض سوسامو نم هاك انيزد راك ى 00 كلذ م
 ىاوثاامفو لادتعاودقو لاو نسر هذان دين الر لطالب نانلك ثاذهام هللا ةفملش اب

 كريخأ نينموملاريماام فتن ذانالاقنيءلك اراصو نيممدآ ان اكفيك تغلط لا فارم 1 ١

 ١ ا
0 

 نادم نس واو اتلاموم ترخأ ودل سراداأو جاز نددق

, 
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 م تار ىدلالا تارا اتعفرغ و رانراو ناتو أو رشواواك و ماهطلاة رقع

 0 ذجاهولا به ذل اراعصرم اعلان ماربر سهل اوشر# مثلمالاث ىلا ةمدانملا فاودةوتانرشاو

 احرخآ ر رس ىلإ هرمصنلا تان مانو هلع
 ل اىلأ عر مسا بلف هنن

 او 2 تالا

 ىئاطماو راعشالا ىف مءاظع عاب هن اكوةفيللناءامدن صاوخ نم ءئالءاظظنلاو رعثلار وح قركش

 اشو ماق لضاف نب هللا دس:اذاو كاز كوه: :يدق لالا فرم ىلارعذلاءاسشنا ف نارهس لزد لورامخالا

 قءساانأنأن فد د وهوريصقلا ساب ند هج رو همر ضم ممن تأوا اوس هنمذ -خأوابالود عفو همازح

 حانملامااكل| نعت كس حانصلار مسداز كاردأو « محا 1 /
 نهتاديعناد.عسلاكلا!اهبأ ى يهلبتلاق (ةئامعستلادس نوعبسلاو ةعساتلاةلمالا تناك 30 ١

 ا نمله ال ن نك-اواد»[ت ذه نأهدارم ل هلف طوسأ| أذهب لضاف نب هللا دمع# هذي نأ ىلا هسفت : | لا رم .اوابهتجونام تا عدنلا فتان نو هورصقاابابنمجرخاك لت ا 00

 ريعىأرذربمل هنا ثمحالماقالءلقءار وهج ربخو ماق ىق هسا ابأث ا مث ةلءالا هذه ىف مدصدامرظنأو هعمتأ

 ظ دئاملا لجأ مثءانا يف لقوا زبخو ماعطلا نم نهتأ ة#عب رأاعيفةدثاماسهنمجرخ "أو ةنازحت جة هننأ
 آن راب كلج و هماربأ لقوا زمان خد نا ءللا فقم قضم راو ةىدموةهلقلأو

 ظ عاقلا كلت طسو ىو ارج افاشرف هشورغمو ةعساو هعاملأو له ىأرف باسل !كاذ لالخ ن مراظاب رادو
 0 هنيتاس اس قام كه 0 طول _ مرب رمسلا كالذو جاه ولا بهذلاب مقعم اعلا نصري رمس

 هدب قىَواتد , راصفل اوالا باك- 11 كافو هيدام | نعر متو ناكم ىف سناح ىلءةدئاسملا ط-هشنادمعىأر

 هفتك هنا مث ف رعد توصداةيفس ءاوع ىوعد و همدد نيد ضرالا لب هن'اك ضرالا ىف ود وعما و
 , دب نيدىّولَتب ودو هةغشربغ نما هد وأب ريض هي رمضو هم ماعم لزنو طولا ههدو ضرالا ىلءمامزو

 الطرود ذعأ هناءثدوحولان ع باغو نين الا عطق ىت- طولا كلذ هيرمضد لزم ملواصالخ هل دعالو

 اه مسع رادو ةهر ع أهنامث لؤالاب لءف اكمل هذو ىفاثلا تاكد اذ أكلذد_ه وةناكمى

 لءخ هللا لءأو ىلع لمد لو ىرطاذعا دهام هتلاو ىناذخاوتاللوةد وامدرطاخ ذخأب , وام_ةءومد

 هتذاب ععسفقاو مدنلا قدءاريأو اذه لك لصور ام_وعدب داع وهوا رذ قدا ذه نمايكلا

 ١ سن ىدو لمد هوو رادو ماعطلاةرقسأم ه4مدسقءنا مث ةلاخل هذ 0 نه سن دقو هد ءءناكرب و ا

 3 1 رذعات ادازأو ةمهةلاو ةهلقلاوو لد ءاملا ل سكلذدعواههاتسو ةلعلان رام ههاوفأ امال نمو

 هعمت هنا ف رهد لوهربلو مان ل رسما ءاحو ىدماوبأ هقمسف
 هرقسلااعضو هلادبعتا مثهيلع علطاو

 ان ءناك اماذد مانو هع 7-0 : اوح علقو ه1 <ىف طولا عضوو بالودلا تو هعاقل الخدو نار 11فئلتلاو ْ

 نهمزن هنأ: لو سالااذهنأش قركل ةء هلال اكلت هيقب تاب هناف قص#ا ىنأر أن ء (ناك امامأو أل هرعأ ١
 اولدو اومأق مث :حامصل ىلا سق*: ل از لو و ةءْضَقلا» ده وسام ى رئان هسفن فلوق راصوب هل اةرثك

 لوطةةكسنلاه دهم قدصاو أل ذتشاو ناوبدلاىلااوءاطوةوهةلااوبرشواولك ًاوروطفلا م4 مدقو يصلا
 اههللاصم هاهم رضف كل ذآ نيداكدلاب لعق ةل أ ى 16 واع هللا دع لأس م واهمتكهثك-اوراجلا

 حجار أر مارا هنا 1!تلاثاع 7 امهاقسوامومعطأو ؛

 لسود ادب ىلال دو ىت-ارفاسم لزم لو امش هدم ورئاسوهذخاذ مون عارف مدخلا قسما أ ىلا

 ْ ا هل لاسقذ جارذتارم ا هام :س نعد أس ةفب ءاطانامثه- ةيلخلا ىلا جارلا 0

0 

: 

 3 نر اا ور وعلا

 5 5 0 ِح )ا 5 1



 1 1 ا 0000 0 0 0
 000 1 م . 5 20000“ 11111 ل را : املا 7 َ

 2 : 9 . 0 2 ل 0 1 1 5 دش 500 دا ماو ذا و
 7 ناو 1 ١ ير 0 . 100 31 0 و

 نس تنقع ىرشلانحرافعرساتلا هموت وز الجر 0:17
 . نمةلمصالا تنبلاه ذوب تجوزتو ْكدل:ةاىلاعت هلقا نم فاخأ ىن االول هللا وهل لاَعف رص لا ىلا تقع
 اراب وك هصذ نم هللأ !اواءهحن كلو كول الا لست الاهم اللاومالا نئازدخا مبلع ىتفنأ تنكوأو كدعب

 كلذدءو تاونس سا ععم د هقو دنع نم لزنو ىرهودا ىلء من ل ماري اهب ضو -افامبق كل

 ورا رام طق ندع وامانأ كلا |اهيأ تا اقو تدضرا# كل !!ممطدق ىلاعت هللا ةجر ىلا فوت
 ١ هسوتا ا نييلطت لها لود لسر أو ىناَتَقَ كور زن الف لعيد ادحاج و زال نق اهلعبدعب

 )رد نسا داوو كرهوج الو هأع.دجاه عمق هيىزاحتاري ستاعفاذأتلاسقف كدالدىلا
 راسو سراف ثامن همم لسرأو حالصلاو ابار وشم هثرازو نمارزوا عع لسرأ :هلاقنزدلا

 هذهتناك اذاو ع..ملات امو تن ام ىجح ياوزري-غنمتءاقأو ا مبأ ىلا اهاصوأ ىتسرزولا كذاب

 لوهم مالغد هنامح لاح هل د .:ن؟ىوست ف.ك تاطاسن هنوم دعاه وز لدم: نأ ٌتدضرامأرملا

 ءاسنلانان 1 نءهو اكل |هذس قد ر طري ىلعو حافسلا ف كلذناك اذااصو صخو بسننلاو لالا

 توعالىذلا ى أوهو توكءاملاو كلل اهل ن مناهسف ءاوددأ سوا هنوذ-ءادناق ءاوسنواك

 قه وخأ عمةرصملا ل اع لاف نب هللا دمع ةءاكح ٍِق

 ىأرفمادالا نهاموبد الملا جارح دمغة د.شرلا نوير هفيلخا نأ د, هلا كلما اوعأ انميات
 (نا ريباك فدمأب , مل «اقةرصبلا جارح الا لاملا تدب ىلاءاح راطقالاوذالملا عرج جارح
 لاما تس ىلاءاحراطقالا عءج جارح ناه] لاف هيدي نيب رض غرة ء>-رزولاب ىلع لاو بسلا ذم
 ار ان لس عملا نات قع نم -:ءوملاريمأاب لاقف مه ن«تادول هنافةرصيلاجارخالا
 لرب ل ىتحةدملا ذه قدر - عاش اموب نورشع جار كارو صحم ل هنا هل لاق جاردا لارا

 قد-اانأول لسرالاةفالوسر هءااانلءرأ تدشن ا نينموملاربمأأب هللاةفرذملاةماقان ل ,لس ربوأجا اردت
 رضحاوءرادلالز ١ ارو هد رب ,زولانا ممنينمؤوماريمأاب كالو هلل ةءاطوا ع« لاقف مد: اسوا |

 ةرصبلا ةزي دم ىئان لضافن هللا دمع ىلا ضماد] لاقواغ عد ؛ رئاطخ هل بتل و مدتلا ىلصو ا ىدماابأ |

 تاياغد رسدب ىتئاو لايك !او ماسلا يةرصبلا جارت رخهنمملست مجارخلالاسرازعماس4 أ ىدلاامرظناو |
 ردتعاورضاحريغجار 0 ارنأو هرم .أ |جارخ ال |ل_صو دقه د> وفراطقالا جارح دققت ةملقلتا ظ

 سراف فال 1 | ةسجخذخأو ةءاطلاوعمملاب باح أف هئاسل ن مرد هأأب قم .اهناربخما كءمهتاهفرذمب كلا |

 هرك سعب سر ذ# لضاف نب هنأ دمع همودة لف ةرصملا هذي دمىلأ ل 2و ىتدرئاسورب زولاركسءنم ْ

 مه نيعدقوةرصيلاج راخ ماع ءدلنا قاولزن ر كسعلاةمقدوهريصقمب عاطو ةريصم ا!اهنلةدو هاتالوهللا |

 هللا دمع سا>١ىءرك |١ ىلع سا>وناو هدأ ندعاونأ ل خداسلو هملا نوجاستحام عسمج لضاف نبا ||

 له ى د ءسأن لضاق نبا هل لاق مال بأ | كعب مد : موت ارمر د3 ىل_عدلو>رباك الا س ا-و هسناحب ل داق نبا |[

 تضم دقءدورود دمو هنءلأس ةف+ ا دنا يباطا تود اغا م“ : لاق بهس ن نمانءاعكمودقل |[

 تنكدقو لامكءلاو ماسقأاب ريضاح جا اردنا نافرفسلا قم تلم كالو تيءئام كتملاب ىديساب لاق
 ا عسارلامورلا فو ماي أةثالثك فاض كيلا ءلساانأف تنتأ ثدح نكءاو دغفهلسراناىل-ءامزاع

 0 كريت ضع نهب ده كلما مدا ةناحان ”الاانملع بجو نكءار كاب دي نيب جاردن اريضحأ ظ

 هيا الو هل مدق جري ظنهل سماهر اد فارعصق هد ل دو ناوبدل ضف هنا مث كل ذر سأ» الء| لاقف نينمؤلا

0_0 

5 . 

 2 ف

2 

 ١" ا

 3ك.

00 

1 

4 

 ع ,

' 
: 

71 

 ا
3 

2 
| 

١ 

 لجان تيفي رك نشا وحر ا ا ما



 00 مر 0

 :١ طا ءادترثكرحاتاارصقىف
 رد 1 ا سس راع ر ضءقلء<نأهللالأسأن 4 او يلمع هنأ دمال» رصق

 / لهاتست كنا كماعس اد الدأ ل اقوم ءاعل خد نورلا د ,ءرحاتلاباذاو كل ذك و هامنسف لعقد اذام

 آيل هتدضموامتهلاصن اكل نقأ نأ ىلءار مم تدك ى اف ىدب فىذلا فسسلا اذهرظناو ةمالسلا

 رقتدأ ىتباك ءادوزأ نأ الا لوار>الوا» .دحرع مم ند امتسرف لاعفل او ذه تلعف تمحو ةن 0 اهلالّدقأو

 5 ءاحنحرلا د« هعرج ا.:لانبانامزلا ره ناربخلا عاشو هل احن أر انصح |اررمأو هب لزنوهذ- أ هنا ٌحنامْزلا ١

 ظ مك ءاع هللا ض وعو كاس 0 عز 1 هأ ولو ةدو هنو زمن نس انلاراصفأت اهةرمسنلا نمهعم نبدي راح ١

 (ش
 ةتحوزو ىردو أ أدب هعرمأ ن ا امادهرمال اًدقم .ة-دحأ فرعي لواء هونفدوامهونفكو امدولسغ

 نيش ه لاقورباك الاعرج مالسالا عشرضح اناننمرلاد.ءرحاتاارعأ نم ناك امامأو )تب راحو

 2 سو ةاهن زوز ىرفؤ اذ يعلم ىلعحايسملا بل وك ىذب باتك بدك ١م ال_بالا

 رقةحوز مالسالا عش هس ند ووزوادحاو- رفلااولهحو تاب رمشلا م هاق_سوباكلا تكس لاك |او

 ءاسملا قوه ددساو هل اقدحاوناورتمف ىردو+ ادع |ءلا ةبوز حامصلابكو 17 اوئامزلا

 ا عاد مع ارسم مالسالا مش تنب ىلع نامزلار ةاولسدأو ءاوسأ د ءوملعملاو نامزلارهاوفز

 ظ .اهتراكلا رأ هنا مق لطفل .اسهن«لجأو هتوزن من سحأ هآراوبلع لضدانإف نعرلاد عرحاتتلا

 ْ هدالن ىلا قاشاكلذ دعب و رو رسو حم رو قددم م هدخع ماتا منامزلار عم مالا لخد مصأ انو

 ا تا تةكوىازراو كل الماا ميو ىلو ىدالب ىلا تةدشا ىنأمعان لاقو نجرلاد.عو> ال! ىلع _ةدف

 ١ لهنكلا ع-راو ف الماع.الىدالب ىلار ةاسان|ىرطاخح قو و يعالم ملاو ىع عانص نءاعتاصام#

 1 1 ءاعمولالو 1 تنذادق ىدأوأب هل لاسةفكال ذلحان مىدالىىلاه-وتلا ف ىلنذأت

 ترفاساذاكنااع روس |ادالب ىفريخ هلام هدالب ريغ هلام ىذلاو ناسعالا نم نطولا ت>ناف

 ل ورزىلا ل ءودسر نس اريهم :ريصتود عقل يف كلل بملعب كدالب تلخدو َكدحوز وزربعل

 ” كعدزو تنأ ع->-رافأ: لا عوجرلا تش نا كلذ دع.و كءمكَتبوزد-اتنأب اوصااىأرلاف دالي

 ١ معا لاسفار اانانارعسهتالو نهترمذأر .ااذمجوزت:الواقالط ف رهنال سان اننالا مو لد :أمحرمو :

 ا الو نخاوم فااذءاستاندنعام نت ىدلوان هل لاس قف ىدالن ىلا يمرغسااب ى طربال كَ ةناتأ ف اخأ

 َ انامل لاقو هتحوز ىلع لددنا ع ف : اسن قو مق هللأ 3 ه)لاقفا واس ىلع سضغتءأرعافرعن

 ١ .راصدقف تح وزن .-وارك,تمدام ىلع م<لازال ىلأ نا تلاق ياو" او ىدالب :ىلارفساا ىدارع

 | كاقلأ ارهظوكت اجا طد هنأ مرو كأس آفوك 5 هليأ كرابا لاف هقلاخأالانأو ىلعب دب ىف هاك دملا

 1 : ماو هتجوزذعأو امهضعب اعدوواربش 1 ,ثهعداطءافرفسلا ف ذخأو ث الع مطق كلذ دهن مم

 7 زاحلا ف ناك هنأ نوذظد مهو بامتتالاو براقالا هتاقالا ترغف ةرصتل أل_دىتد ارفاسم لزب لو

 ١ .قيضد هنأ موهمعمل ساد |!لاقو ةريصما ىلا هعوجرلامو هدم مهنمعد و ههو دةداحرق سانا ضعب راصو

 3 ناك اها رهان الكواذ ططق سد ىد تودمأ او عماوملا اةسدحم وهدا هلأ ب بح هج لك تان لع

 1 نيدورضح 0و كارلا وبان (ناك امامأ اوال هرمأ نم

 ُ | نيعتستل كلهمطعأ *نعءاْر ل 5 لهف 41 ةسدىملعت لورفاست فدل هل لاقو هفنعو هيد 5

 0 ا قاد[ عدن ان وطلال اشف ارسال تدين يح ادعس



 ويحمي

 022 ان و

 او انااا رد رارامل بنا ىفنكوأ نوة-ف
 : قادس هو حاس كد :ءنوكرنأ ىغمنمف له ماسبترعش# تلاطو كت ةشرو كوز :ًارقأ ْ

 ءاشن أو تدان رقاونات تءاسأنأو ى هون دولةعت اصقأن ءاسأ و حافلا تاب الع نم ةرشعلا 31

 كلدرأ انو اها اوتنأحلط كتلن اىد_:ءئازانالزأ دا هت تناكحام ل_هفىلا مب رثال هللا

 ىلا هحوتلا ملطت تا اواكرسس امال مك !.ساواهمو َّك :امحر# ىدنع تمقاناو كالام نءرثك | 0
 1 ا كار فاسو ه.ذاهتيراحو كَ: بوز بكر فرضا ناورتتلا أوهاهو كذربام ك.طعاانأف كلدال»

 ”ىره ولالا ةفرع رست ليس كل الورا ريِسيَمْلاِب كءلعفر شل هدح وزو ل->رلا نيد ىرم م ىذلاو
 شّوتتالو فاشن ءاوب صوتساوامهملا عا انمار ست 8 ل + ءاعرإ لا وى ,زواوىدبسا

 تلقو باملاامملع انقرضت | اه فاو طعواينع هنعيف اه>اوز تاظوايبءاح اا ىدلو نافاهباع

 اهتوغب نأاه-وز نكمل ذه ل: ىتا اوةروصلا ةل جاهل .ءلااوإسأف اهحوزء ىحاعرىهفنف
 آي طبع ىناف اة ده نمامأو التو راكع ناس يزخر ا هىح ىذلاو

 وهاهو هتسوز ىلع هل+دأةل+ ال٠ هذه فو ه-رفل> أنم تافام_لاومث الولاهدهواهربغهتئحوزو: 1

 اهومطسدت اوك راحو لَدح وز ىلع لدأو باس داماس كس هز« فس دلفسقلا 1 ٠١

 ىداءسأب ريخ لك ىنع هللا كاز هل لاسةفاهنم ع.شت ىحاه دنعن ملزلت الو برمششلاو لك الاكتأنو ا

 هفلخ نههعمتو ف مسا ذ أف هب ىطر هناو همعأ مالكا اذه نأرحاتا نظن احرف ةعلطوحاتفم اذ نأ
 انأ ١ نجرلاد.ءوحا اارعأ ن هناك اها ذه هّتحو لا ظاد فو ورب ل ثمدحمي ا

 ج ٌةزتنامزلار و نأ بيسادب ددءاكب كمئاقإ ارفهتبو ز ىلع لد هنافاىرهو+ ارمأن م( ناك اه

 ى راافري هنم كلانس ال مالذا!اًذه نا كل تلقو قدا كدصن مك اس4 لوقت هد راحلا ىأرواه ريش ١
 تقاءتو كناكمتقراف كلذ دهدو هل هديطعأ اوال> و ززامعبج تيس هذاا 1 ١

 سدد اهبل ةلعزخ] لدد مليش ب وو هلان ن مكامركلذ دهدودالم ءلاهدهىفههمتث-وءاوهىف /

 ىلعانأو هترما سمول ألان[ هلاب ىلعامويرام خان أ ديال ىريذب جز ناو هنا وملعب ى :كساهإ تاق 1

 هلاي ف مث ريغرط# سدا نم مسا || نرطذ لد ىف داسسأب لاقنم لوعقد ىلست أ لاح لك |

 هلاح نع عمح ىفل-هاغود « نم لاح نءاولفغت نا م كاشاح

 ىفتمولو هاوهن «لو>أالوهتء نع ميرال علا يصور :رشعرك دكت: نآديالف ١
 لوقئاه»و زاهوع# اطواطاسنا ىملمع ولاعب دس رب هنأ هسءف ىهةعو ىبدمطو ىدمح هئاث نحل ا

 تو..هااو ذه لك 4:11 ىف داب امنع ثم هب كمذعن أ ةنئاساب امل لقوا لعل الكل اذه 1

 ةدساوهعاس دنع كتنق تنك أم بو.علأ هذه ن نءا..عْل فنا تاءواو ري ىدنعامانأو ل ف
 نيتنثالا هي دوباهياع ضيق مة امخام كف نول ةةولو كل: وانا ىعش كلذ كل قتنقت ثدح نكدلو 1

 اقو_ةءاوعارت ملوى :ههأاب ِظ يرو هاد جل اجامل نيتنما|نيذه دشنأو ١

 اتولعلا تدرك ئرالا اذه دعب »+ ناو تةاءةومص مل

 ثدح نب زم هاكسسعلاةرهاعاب لاقفءان د. ساو ةءزا+لا تجاصناهرسل واوةلج ةرامز ىل- - يا 3” ْ 1

 ٍ رحابتااو لمد كلذ لك اهةنخوه.ر اجلا ىلع ضدق م ىهريمت لو ةلصدناه هايف نا نيفرمت تنك ا

 ( امهةنخا1 ىرهوجلااديبعتام هنيعب ىرب و هتذأب عوس باسيل فل شفةاووهوم دمي ف سا كم 0



0 
 1 ا الكبضفي لح رلاتاكتناف تاهجلا عم. >> نم لاءفلاهر ر كسحو لالدلاو همتلان ممل هَ .3ن متلوتنل

' 
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 | يطاجلار سبا عم اما رواريثك أ.ثىناطغآترفاسام دنهفءردخ 0
 | لهالا قارقدل تح وأن امزلا تايكسن نم ةمكن كلذ دع هلة ل ةداعسوةداس فوهو هتقرافو

 . هزاجانأن" الآن 01 ذي نكسأو كلذ ىف ب عالو نيرا ناد ومر ماا ه] ىوح و ناطوالاو
 1 لاقنملوقن لعأو لافلام ركن عع :صام ىلع

 1 ' تادب ىالازيداك «٠ 00 ا . نأ زل لفن امردت ل 5 انتا اسك
 . ولك هولا هملا ماةرا 5 اردن. هاش هناك معاغ ل .ةمدمع ملءماباذاو هلا ثماو مالكسلا | ذهىف مها منيب
 / ىلءىرخ ْئُدىن عك الدعس كرام اراه د اضأا نأ زاارمق هل لاتو ر دسا !ق» رسلحأو هيلع
 ٌ تاخد ىنأف ا ماودخأو ورع م رءلاناكن ان كلة
 ١ هان رم“ ردا و د زاح أانافريثك ؟ل1نانسالا نعال شعرت او وسل دقوانأب رع كدالب
 ا اننملا مالكماان 2 حايصلا
 ٍ التان زلارةنأ درعسلا كلما هنأ ىنءلب تلاق د امتلاك نر لارا اثلاةلمالا تناك 17
 ١ ل ك.زاحأان افريثكملا نا حالا ىنع كلو ىتتو كد قوانأ, رع كدالد تاخد زا ىرهوجلا ديبعرلعلل لاق
 | مالكسلا نمهءنموهرطاخ ةخأد راصوات ةدعراو اسفن بطف كلذ نمرثك 100 لم لعفأو

 ازام أو تاداكدو تكنو راش اولا ةمأو اظعا دو هلظعب لزيلوهمم تاع اموهتج وزرك فال
 ظ ظ . نمهم«ءاعىلستومدنعام مك-فناعت :كحاانهنامزلارمقهءلار اثأامىرهوملا اظل هد 4 اسدو

 ا رعاسشلا لوقد كنأو رداونلاوراسخالا
 امد :اّمم نم هنوهضم كاك.أ ا راظسرهدلا ةمح قى
 | ماك ىدرلا همست هارسد والا " د> أ ىلء يعاب رهدلا ل_سام

 ١ هللاسقذ هاراتخاو عرملاةعاق ف هبالخدو ىر هولا اذ أ نجرلادمعرح اةلاءدلاوونامْزلار مقنأ م
 . نفذ نكءلو ا:ةحوك تحف ةوضغلا نمافوخالا مالك نم كان ءنمام نك نجرلاه_.عرح است 1
 لارا دج ىمة يشل هوبا ىداوو كاتس وز نيرو نلت ىرحاس ىنريخ أفدول< فت" هلآ

 ا 0 دو دتعام ءكدلو ناهتلاو هل لاق ىدلو نموأ كت-وز نم سن ذل لد هل لاق هّرصو نم غرفاإف
 ] . ىتقناح ىلا ىتح وزد-:عسرءاافلاح رلا نم نعت ءنأن ماعدا هنلاوءاسنلا ىف عمطا اا مهل لاح رلا

 1 ' اهنأانفرعو هتح وزانريتدااشنا ىدلوا هل لاقوه دلوب ىل:تاورحأ 5 ا ماقف لا ءفل | هند هيمتلهقر

 ' فيكوهللاقف ثوب نر هوأ ارا رع ا در كار انما الاىدارمو ةنتاخ

 ْ / ه3 فمسن هيرضأ ىناثاهاسو ملصلاب ىضرناف هن :-وزعم مصل اىلع هلأ نأ ىدارعلا-ةؤ كلذ

 ْ ) كتخاء-وزأى :افامهرفت ناو هءئازلاو ثوب دلأه اسء-قريخال هتالام مد راح و يفاهلت :ةأكلذدعو
 ظ هناع جاتعاسنلاةرشاسعمنا لعمان هل لاقو هملا عسر هنا مهن هير ازال هلام نزل ها

 « نهزعلن م دقرول !احرأا عمن ديرعي نهم الر د صل اهءس ىلا جات هناق نةاوهناكن هو لاءلا لوط
 انمدبدملا نوط تناي اذا همالو لاح رلانرهقس ونه_سفنأ نهظعتسف لاسملاو نسحلاب مولع

 اا
 0 انقحالاريثكلاسبلا عساو تاك ندالا نهةفاوتالو ةرمشعا مسيوم ه١ لص الق هركن ام هتحوز نمىأر

 ان 1يقو حاضاس ترش ءىفد ل ال هنأ حاسم ااه ةانسأ م اةءوهتحوز ل رلا ل معن مل تاو



 فر : 0 0 :

 ناك اناماوؤ بلا لاو كلارا هناك امازهةلاحلا هذه كن ءتعفت ادق فاورتشاواوع اوعسو ٠
 هرصنلا هلوخد ل_.ةنامزل ارم ل-امهي لق ل-ارم ريش ءرفاسس هاف ىرهوجلا دع ل _ءاارعأن نم
 برعلا تاهذ دعو صاخ ىتد امم هحور لهو هعمن اماو ذخأو هور عقدا ده: برعم ءاعتعاطو 1 ٠

 ةقلدنا تاشلا ع ند عطقب هتروعاورت_فرمخنا لها هرلعهقنا نئخلا دا لخدناىلانانر ءوهو مو ماق

 ةقأنم ,رادف عوجلا هقوحافةسور ارم ىلا ل عويد نانىلا دل ن نءتّوقتنو لاس راصو ٠

 مو ءاااذ_هىف لانه نأف برششاو لك اكحرفلا تءءب ها ءاعربةفابرمصم لأن م ل>ردهإ لاف قاوشالا |

 نأىلا هعبتةكل همر أ انأو ىنه» .تادإ لاسقفحرفلا تب قدر طفرعأال ]لاق ءايرغلاوءارقفلا طا“ |

 رقهآر لخداإف با نم حرفلا باب ىلع فالو ل دان وفل تم وهازهبا لاك ندا ١
 توكءاعر ةعاسلاه ذه ىف هكرثا ىدلو أنه دلول لا نجرلا د٠ ءرداتل نا عهايأهريخأوهفرعف نامزلا ١

 لسغو قبل او لك | هم !ءاربصؤ هيلطن َكأَذ دعدو هعور نكس 0و عخسم سد ىح لك ادهعدفاعاح 1

 رقدلاو هفاخ لسرأةج رضيت دارأو ربنهلاو كل اب جوز .ااركسلاتأب رشثلاوةوهقلاصرشو هيدلن ٠
 بحاصهأ لاق ةقر>أ: || 1ةنوك نام لاذ نجرلا دمعر ا اال بب رغأت لاءةلوسرلاهللاقفنامزلا ٠

 دو> ولان ءتاَعفنامزلارق هء-اصىأررحات لا ىلع لقأ فان اس حام طمب هنانظو عجرفحرفلا ٠ ا
 0 سَ اتوهءاع سو ناض> الاي هذ_أو مادقالا ىلعنام زلارق هل ماقو هنمءادحلا نم

 لدرأو مالا ىلاالّوأ هلءرآ ىاالاةاتالمنأش اذ 0 هربأهأ ل اع همئاح هساحأ ا
 هول د: نأ مد درمأو مادا ضعب ىلع اصقدأاناوتنأ ثدتو هعمدعقا كلذ هب وهي ملت ل ديدن ١

 هدسحاولسعو خامملا كلذ ن ءرك أوراد فا ىواست سوملا !صاخخ نمد ةمل ال سرأو ماجلا
 ماسلا ىفهءامغنم> ه:ءنامزلارمقاولأ تورطت انا و راعلا اردن. هاش هناكرا صف هل دل اهو سلأو |

 ىعرت |هناف ىدخالن اس> !ىلعدلو هتس ىف ىف ازئادقو ىحاءازه لاف هؤرعت سأ نموا ذه نماولاتو

 امه <ةريصبلا ك[ موريظن هل سءاىرهو-هتءنصوةدأ.لاوةداءسلا لهأ نموهوادئاز مارك
 انأواذكو ءاذك ىملءفدالويوهحدمىفم-4غلاببراصونفانو الك و مظءماةمهد نع هلوأريم ا

 ىت> بلع يشن لزنللو مارك الا نم ىم هءذصامدإ اتم ىف هيهيزاحأ ام ىردأالو هنمءامح ق ترص
 595 نم 1 5 اوهءداوت موةنانلك نمت اولاةؤمهتءعأ اباه هراسصونب رضا ادب :عد ردقمظع

 ا الا لا ه#ث سسأم فرء:ناان راع -او

 نم لس الأ, ءذدلا له ىف مأ داموردةلاوءاضقلا تق مدآن با تااو. ا آل سناب م 4 لاقذ ةلاملاهذه

 تامسالاد قهرا نموا: تاف“ الا

 ىمءالانتحاو تال زان مرذحاو «بترلاو بصانملاهشرطتن مم « نكمالف لا-رلا سرتغيرهدلا
 ثدس هل َْق يد لكءاو 5 ا بطول اهتم رهدلات اب لعاو

 رصم لد ل> رلااذه ناللاك_نل ازد نمدشأو لاما اذه نمأوسا ىف د :رملا ”اشدان|ىتااولعا ١
 ىنعفنالو مادق نمددو فاخ ّ- نهد. ةروعأ!افوشكههدالب تاخد ى :افانأامار ناقادأ,ةزوعلاوومسا ظ

 اولتةو ىلا أو ىلا غرو ىلا حا اورد او ىنورع برع نا كلذ ف سل اوزيزعلا لرلااذدو ىلاعت هقلالا

 نابرعتءثموتمق كل ذد- هدو ىنوت افوأو مه للف تع م ىنأاوةظف ىل:ةاانمب ت دقرو ىلا رو ىناماغ

 هيتدتأام عج و لاس أب ىل 1 24 ٠ ىف ىازن ناو ا كو ل> رلا اه ىب اقف ريض ءااتاددنأ

 ما شبل عقل 000



 ٍ | ال هلاول او كاملا ىد ندا اوققوو ناود دلاىلاا اوه- ونواعم حاوعمتدأف 5

 ل تأ اراذا تللكملا تح «٠ اهبابسأىراالةوادعلاىربو « بني سدلو انوةمهازتو
 "ترتر د طصت 7-0 اسناياري_ةفامون ىرتاذاو 01 اءاتذاتكا 5 سد ءلاتموأ

 بوطقلاو هراك-ا |٠هادت 01 دعسوزع ىنفلا اذا رعاش !|لوق نس>أ امو

 ءاذغ هةطرعض سا: !ادعو # اسد ءقرلا هل د أو اءاءفط 1 دعوريغب بيءملا هلداوو

 1 حاسم | مااك- ١١نعت تكس 9و حامصلادا زر كردأو #* اس ,طحاف دقاسف نااولاقو

 152 ا اانا دسمسلا كالا أ ى :هلب تااق ( ةتاهعستا ادع توعمسا او ةهدأ !اةلمالا تناك الق

 . ىردوملاد. ء.عرماا اذه لاقاذه نم ى دلواي لاريقفلا لرلا اذه ىلار 5 !ءدلو هل لاتامل نوحرلا

 ١ ناكوذدي موور رغم هترعدقو من :لاقهزع ىنث د تنك ىذا اذه أهل لافان دنع هسوءدملاو أ ارااج وز

 راهلا همه ىناوات ثاواه زتاف لوس هقدهيءاغ هناكدىلا«-وننامزلا ار عدوا هنا, ه2قسددأا

 ةيراملاالو هج وزر ملف لخ دق تفن اف باد | ىلعءدي عندوو تعد | ىلاسهذو ناكدلا لفقءا ل ادنعو

 0 لاقن م لو«. اعاورطنم ”لاوحألا) سأ ىف تمءلاىأزو

 نان ءاشتداعاواذ الاه ه ةرعاع يىذو لف ثار كل

 اماما ل كذا فاك لاغوأ ا لأ :ترعان ناكل مومااا هناك
 ظ لقمتقز د باب خقوا دس دف نونملا لشما فاد :الام#وأذ ءعتقتلا ةسملانرادلا ىأر اف

 م هتدوزن فرعو هئهشعن * © 4ع تار طيركد نم ان أ كلو دنا, رئاخ ةىمألو هلام نءأ شاهفدحي

 اطار تمشإال ىدورمأ م 5 ل كمر 17 هءاع ىأقتت تناك ىت 9|

 سائلا: نهف.شتلاو ةكمد 1 ع الرساأب اياذاهنأ رياح[ دسار دالاس

 لاق نملوةب ل .ءاانّكءاعو لاب اولا ,لئان م كل ل محام مت 1 نالفاب ه سفن ىف لاقو

 قءدمأ ارسأ| عدو ىذلاردصو #4 انيضرسابورئارد هناك اذا

 ناىلءمزع اسر انامل ناللاةردعان نمسا يوكوو نامل دقو : لغقمنا م

 ىىل ,كوىدلوان تنأو ىع عر هءم ىلاخ أر ىتح ل -ربام هنأ فاو ةرفلادصةبريصم ىلاهءمحورأ

 ”راشاو هحلاصم ضب عاب م مارحلا هللا تدب ىلا هعر هه هحوت هنا هلاولوةف كلم ىع لاس ناوناكدلا

 هعدوف مان أةرشع دع ١ ةرم دق لانم ءجرخو ناورتخ ىفاهطو هد راحل ىرتشاو كل اتوالابوالاج هل

 ١ هللا مه نأ دقو نما ا .رفو جتا ىلا هد وزو هت :-وزدخأ هناالا نون طظرال ساد !| اور فاسو هبامحأ ْ

 هرم هرم ءلا ىلا هللاهدر ال لود سال !ضه.راصصو هع« مود لكى ثوددأ اودداسإ !ىقموحس>- نم

 ةرم> ةرصعلا له !تقرو ا نلبمش امده نالةءج مود لك توسداأو ددأ سأل ف سف ال يبدع ىروخ أ

 ا ع--رنا لود مهضعن و هءاعدريصتلا ل هأ اءاعد بيس هرفس نم 0 رمال مئظأ لو : موضعب وةءءلع

 ' .ىت> همءظءورس>ىاوناك نأد- هبا ماع احررقءرفسدةرصصملا له أح ديقر لاخلا سك.« الا ع -حرال

 دحا بلانولخدب مهنارةداعل اىلع دام ١١ قىدانإ اذ دأن ةفشلا مود . نانا ميال موططق تح امر |

 مهرود_3تقاضف بالكدلاو صا تاو ل فورت وأ نيدعاس هعملاو الص لق

 و الا سد بوبس أدق هلسأ نم ه«سدل 5 ىذلا تسلا لازو مارخلا هللا تيد ع , تح ىلارق اسمو هعرج

 ١ ؟ديلااوحورريخإلا قوكبإل رف سءاساذان كى 90 :ملوياختااذدر ام ازالة

 0 اوعهدو



 قتدضفس طا تن ! ند نود ا 0 ف 2 9
 5 0 يافا ا ار عد ا 00 : 2 00 0 220011 ٌ

 : نا 8 4 9 هدير ا ولا يم نك اازم . ١ رك 7 ا 11 يا

500 + 61 ٠ 

 عع / ظ ظ ١

 اهد وز عماهتاعاكواهجوز عملاء فااه ذه تاع ىه وأهم أ وزن فيك اذن دس امضَع كءلع بضغأو ا

 توك [ىنفل اك تنك ناف نامأ هل سدا ئادناو ةنئاخا مناف ريغ نأ ش ىلعاهاثم كعملمعت كن ش ىلع ْ
 ولوام كح وز أةمك ازةرهاط نوكءت اهتم نس | تند ىلع كلل شتفأ ىال) تءومناو كءاعناءضغ

 جب وزتن الف سانتلا لاقاذاواهبو لد رف أو ريظن هل سدلاحرذ كال لعأو ىلام عمجا عباع ىقفنأ تنك ١

 ناك .حىدلاواب نامزلارق لاةف ظءاوموالاث هأو اراءشأو اكن و تارا.عءالذ نأ ىف رك 8 ا ْ
 ىدلو تنأ هل لاقو ه.نمءنيدهوهأ هل.ةمزاك-!|كلذنامزل ارق لاقامة اهجاو زر ىف ةقالع الف كا ذكرمالا ٠
 ةوز طح نجرلار.عرح انتل أنام ريظن اهل سدل اةفن كل وزانأ نمىل دءالىدلوأب كتاسسحواةح ٠
 اهلك أامه ل_صونءادوسةنراجاه مد ءقوام_علعلفقو لاعربصقى ام. زاحو ىرهوملاد بع
 اك ث-ثد نء|يكارظنا ىدرصقلا اذه ىفنيسو: 2 ناروست كَدءراحو تنال اتواه-مرشو 1

 ىناف كدارم لءفا هل تلاسقو كءفري_الوةنئاخ كناف كد: راحو تنا َلَءاَتق تغلاخ ناو هلايكعمسأو
 الود_-اامهد_ععلطداللاّتو عرج ارباع ىصوو باملأ ام مبلغ لفق م يمهل هدام عج قدتسأ
 امن راجو ىه تدعقفريصقلا ةقاط نما ميمرشز اهلك أامهيطعت ىتااءادوسلا هد راملاريغاءؤملك
 ندرااد_هعرج اما ارمأ نم ناك م اماوإلا هرمأن هناك اماذهاه>و زب تاءقام ىلع مدنةنو كت
 نءعسنو ى-دأو نأ راو نتف نازالفه دلول سنو بس> تاذاتن:نو.طةباطخلا لسرأ هناف
 لاجو نس تاذىهورمصم ىنريظن اسم نك« ل ءةند نيأرف مال.الا يش تاب ناد ىت>اهنم نسحأب
 ىلارياك الاووه بهز ذاهب هنربخاف ةةءطفاايىرشوملادم.ءةح وز نمنس>أاهنال لادةءاودقو
 ءاهةغل !موبلوأ ىف مزعو مئالولا ل عامه ظ ءاحرف اسجلاوللعو تاكل !اوتكو هنما هو. طغواهدلاو
 طن اوةرالان ب زو رومزلا ترمزو لومطا!تقدُم اماعراعتلامزعموو ىناثواةيرشادلوماولههق

 أموب نيس راةدءامئاقحرفلا لزب لو ءاكسدل اوق-انصل و ءارمالاوءاملعلامزع ىتد سال! فانصأ

 طامسلا ن هنولكأ, مهو سانلا ىلع ج رفد مل هما كد عقد هدلوو سانلا لءةةسدورحاتلا دعب مون لكو ْش

 مم زنوقأدأو راصفا.:رقوابب رغنيكح املاو ءارقفلامزعموبرخآىوريظنهل سدااحرفناكو

 ىلا ىنأاب رظناهساللاةذهفرعنامزلارههآراأ رقسأا رثأ هود وىلءر نامت ناب رءوفوءارفلا

 ىواساتاءا- ىأ + ه_ءاعو باشلا ترو آرق هنا ار انف تام انهى -خهىذلاريقفلال> لا ازو 1

 ىثعوجاتحملا ضد را نينأ نم و جالا م. ءطاقم لثموهو راس غهوملعد رارقص أهي>و قو نيمهرد

 لاق نم لوقهءذ ىنةغو لاممشلاتاذونيمأات اذ هءثه ىف ل.ءعوت فات

 افوسم ساناانيدرع 0 تبدغملادنع سودأا رارةصاايك »* اتادىفلابىرزيرقفلا

 تبدصتر وضح 2 هلامو 0 هب ىدعل سدلو تاعل نأو د يس هدي كس الخ نأو 1

 سب رغالارقفلاب ىلتءااذا « هل_ه1قناسنالاامةنأو ظ
 اهباونأ هنود اخت ضرالاو « هد ئثلكو ريقفلاى دع« رخال لوقو
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 ل و

 . عون” الاوان دلا ف كنمأب ريثوك اذهب تجوزئت اهل لاتاه> ون الثالاو كلذ لءذأ ىنرمأت ث

 - اهحاوز مدع ىفهدلو نغريراصو ب ىكلاو بقا اهمو دعم هن راح جزا ووةبتأن م نس> أن الف تن

  نمفنصا ةفاض لمي مول لكو بهألا عاونأ ثويءايوبعالا !تايرأر تاس أت ةلدل لكفو لدداتقلاب
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 - هللاق 4 د نم غرفاإ3 ىمذماىلا ادد 1 نم دلاول كح داصواتت واذك للا طف اعدت

 | 3- 5 000 220010 21111 : م

 قصي 0 كاتيا هوك ذا 0

 0 وزد قذفت ملورفاسس ثدح هتنجو زرمأ ن ممل ل صح ىذلا هولا لاوزي حرف ءزك-او

 ان 208 ناو الكلا دراي أهل ثاأق ةء .ملان أف نامزأار ةرمأن ه4(ناك امام أوال رمأن مناك ام

 ٠ امملا مالكدلان ءتدكسف ءانسنلا ارز ةكردأو ه هدوؤعم قب رظربغ ىلع

 أ تامزلار هقثأ دمعسلا كالالاهبأ, ىغاي تلاق( ةثامعستلادم:ثوعمسلاو ةسداسلا ةلءل اتناك املف
 1 مم ةعاطوأمم“ لاسةفةدوهعم قدر طربغ ىلءان رفاسف ةءال_لا تدرأ نا ةمد ملا ل ةرقاسا1

 ىلا ل_صو ىت-دالب ىلادالب نمار هاسهلزب مو ايف ىثااسانلادوعت ىتلا د رطااريغاتنر طك

 قوسااىفادعاتن+رلادمعرجاّدأهدلاو ن اكو عاس عمه دلاو ىلا هل-رأو ايان 5 بك رصعرأ طقدو د
 ا ” لا ةاهتبض رح دنع نةءاناامهحوتمو نمدئال ر اذلا سمه دلو قارفنم«ءاةىفو رادتلا نمو
 . م4 لاق هنمدد رئام هلاولاةفنجرل ادم ,عرجاتل اهمءا مف ذنم كاد اسمصأن م 4 لاقو لءة«ى ءاسااناذاو
 ظ كيرا ادأ رو حرمشنأاو حرف ش ,رعلادنع هةقرافدقو نامزلا 0 1

 | دعبو نجرلاد.ءرحات || ىلا نامزل ارق دع نم هنوهضم ىأرفهأر قو تاكا 1 أ مث ةهالسأ اب

 أ ..[تمدق لانبسكواذ رش اواذسد د 00 اود قذانع مأسناق رامتلاح بج لعوب اعمال_لا

 ظ 0 اساور تانانا مار مالولا لو حرفا !باب هذ كلذدنعف 4م فاعلاو ةمال_بلاو ةدصل أي

 | م-.وهوبأ هتاءاقهىلا جر ةيحلاصلا» دلو لدواسأ5 بعهلا عاوفاب غلا ف أو برطااتال 1
 ١ ةلرام .م مود هل لاى اذأ الوهم 1 ىغأ ى- كك وهرد_دىلا«-هذو هدلاو هقنمعاوهولباةفراستلا
 ش رة رداقلا نءهلاكا انعج ثمحىدلوأي

 رودنانماع ءانضلا ساكو ه« رورسأ| ماس برمملا ب رقو

 رود-بءلاردب وتامزلا رو: « ادرم ىلب اله_والذأف
 نيتسسلا نسي ذهدشنأو نيعلا عمد رفلا دش نم ضافأ مث

 هرافسأ نم ءاجذا هقارعشا « هرافساق حول نامزلار.ق

 200 أ أن مسودلا قورششن 1-5 « هباءغلء!نوللا فهروعشف

 1 ةع_ساوةربادةوهو ناوي امد وءريقلا الاخ اهدار أرفهملعا اواو«. ءاااومدةتراعتلا نا مث

 ارصقامملاو هنا فار نا هذ ةقدوأا مارش لا نءهيدصلا ترا تدم 1 .اولخ دودوذخأف

 ١ كولملا تاحوز ند" ]هادف تلو ع قفا وع اجرا ءالطلا ه:* تاازنكمناك املاع

 ' [هءظعاح رةشأ مهقننأاذا ىف +.ذد كلب جّوزت ثيح تااقك دلو ة-وزان أ اس4 تااقفاهتلأ 200

 ١ دعب هنافنجرلاد- ع كلاما نو (ناك امامأو) 0 اهرمأن مناك امادد ىدلوب وكب حرفن ىدح

 0 لا | اذه نو: ام ىدلواب هل لاقوه دإوف ع ا دس لاح ىلا داو لك حاورو سانا ١ ضاضقنأ

 ف.كوهدااو لاقى ةهرغ سدس تنأكى 3 5 اوأب هل لاقفا تب رشا وك دي

 ” ولا كلذ نم اوم تعادت لام نام دن ءتانامدا كنس وردا اكاهة صب تناك جلا اال اق كد
 ١ الاومصيلات 1 _داموىلا اوم أب رعلات ذخأو ىتد راما ميس انيس نسال هدا ١

 0000 1 0 وزلا ل دارم له هل ىلاقاهم وزمن |اهتد و نك.اوال لاقا نتج قرت له هل َتاذدعب و ىدلوام
 1/1 لئافل اول اي



 تااناه زا مطل داكتاه هرصق ىف تدعق مساس هلا نم 0 نس تالا ماو ََ 1

 . تاذاوانقُع هنا نوماس ثاأت ىمرد_دامع ى:دسخاؤتالفءال ذكر مالا لاسةف أوس نظتتءق ا ا اف نافااءوسْ سون اكدىلاهح وتلا قفشات ى هواه دم_سدنعا متءأرلا تنأ 8 ئنئانل |

 طق ل.ل ن :.مئىدل ءامكل لءفأ ني -لاوماال,لاملا ل.هدفأ دمتساورفسلاة عرس كلام 7 ا ْ تلاقو سابك ةعب رأاوءمونامزلار ةىلابادرسلانمتازنف هناكديلا ارو لاهثا اتاذونيماا ا
 كل _ذعهرئاشذ ع رجوملام ةرقبتاقندقىرح الان أو هل ت اسقف ىرومأ تمت ىف الاقواسمأ قو ةقاع 1 _ هل قيايودلبلا نم عسبملاج رخأوامددوكءلا م ىرتشاواناورتةزوح والاجأ لجوالاغب ىرتشاو |

 ىو زيؤرم فلا كي دف انأف ىلقسرء>اب ك.ف ةءاذ_ه لكو هبعفتنءاربثك الوالءاق هل تءلخامو
 ىلا عم >- راو هءاوحن م نوك» امرظناو ىمذأرهتو كلهدرو أ ىح تمدلاةرحأ نمىد فعل لمهتلام أ سس او كاعدوال تمحو مايأ لئاد .رفسلادب رأانأ هل لوقو هعدوتوهملا سه ذنْنأ ىف ءشنكداو ||
 1 | قءامو ىناةاعتمالاءارأ اف ىنقاط. نا ل-ال هظيغأو هيلع لاستحأ انأو تزم ىن 0 ا
 ملعماب هل لاقومدنع س ا- و هناكدىلاوحا حار محم الالات كت ناأ ذياب ام 4 لاسقف ءكدالب لارغساا نم ١
 تسبلأ» أن ا ا ا ارااوتع دوالالات دامو مامأ ةث الثدمرفاسس دا 1

 تسمااةرحأن نمأمش نأ نم ذخآ ام هتلاو ىلع كل ضة نام لاك اا ذهامدأ لاقف ىتمذأربتو تا هءطعأ ىتح ١

 تلاع نع كات هنمو ع رة سا اؤتحوت كنك او تاكربلاا:ءاعت اجو

 ىخبذب هسفن ىفلاقو هتعاس ن مناك دل لفقو دن زم نم هيلعام اديدة ءاكا ملا اسمو هعدو م لد البو ١

 فقئو هءؤاه د<نامزلارق تدد لخداذاو هعم جورب هحاح ىذةن حار افكر اصو ىحاضو شاد | ١
 قاهارب و هز داذا هد قاهاربل زو لانههدعاقاهأر هد« :ىلإ ع--راذاو امهمدختو امهم ددأن د '؛

 لاومالا اورئاخ دا نمد دنعام عج تاق ىنادأ تلاقهتأ مما | هتالثلاةدم لتداذا نام !ارق تم
 ىدب رقاهنال اهقارف ىلع ردقاال ى 5 وبا ارسضلاب اكن اعلخدت ىلا راملاالاء دنع قمم مل اوس ترفل

 ترةدامانأ هل لوقأ ىج وز ى أاذاوا_مباع بضغأواهب رضأ نأ ىدارمو ىرمسا ةعاكو ىدنعمزب زعو

 ىدتنأ اهرتشاماهعبدما اهذخأءفاوعواه زف تسب ىتاسهار اوان ا دمقا الو هب راما هد هلق
 بنس نعال أس : هن راجلاىأراهجوزل-خدانإفاهتد راتبا مساياللاسقفانعماهذ_تأن ٠

 ه] تااةفاهتد رض ىت> ةنوعلالاهب راما ذهتاعقاماه لاقو لتدف ىقب رض دمسن ا هإ تلاتفاهئاك
 لا. يفلطال واود واه دخن ب راسل اه دهرا أردقأتمتنامانأ ةدحاو ةلك كللوقأ ىنال> رام ٠

 هءوز تناكون 5 ةىلعاسهب ربو ناكدلا ىلا جرامنوهوهعماهذ نأءهنا ارما كل فلاخأالواهعبنأ
 لس. نا ل ةناورتذقلا فاهلخدأف نامزلار4ىلاهعرسس بادرعسلا ن ماتقرع ةبراسجلاب هج ورخ دود
 0 لأ ىب راج لاقه دهام هل لاق مهد , راجل نامزأارةىاروه.ل | لصراساف ىرهوملا يشل هيلأ

 اهتنغبأ ثرحاهنالاسقفاهعيب أن | ىتترعاو ممل تيضفاسهتدم ست لا.خاهنك» اوبارعشل ا اذمقسأ

 ةماحىت ١ , راسل ةمداخاهاه>أو ايف كةحمتار مذ هأىد ىلا همن ن او اهدزعدر ءقامل بام ا#ت امس ٍ
 ل زنون اهلي فان تاسست تالا 6 كيمو 1 أ لايتفاعتس ل١ اللاستف 2
 رود لاق ماس مياارظا وهو ناورتذقلا ف تنكر هدب تاءقون اورتكا | نم هل تزربف كدسديىلبق 5 ٠

 كالاسمعىلا ةمال.ءلاب كل حو كَم هتلاأرب اهل للاسف مذ كرب أديمع ل_ءمأي هتلالتعدرتسا أملا ١

 2و 22 7 تم
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00 
 ا ا لا

 رس ا (لافراش فنا ,لاقاوتيرم نال لاول نعي
 ىتسىلا اهب سهذاانأف كتءوعأ ثءحو ريلي هللا 107 ىلا ايما در اونا نك
 2 اما ذهاهريصق ف تدعو بادرسا!نء تازنو هن ىلإ ا رواه ذأ ه كدارم لءفاهأ لاف
 .ى> وزرظن امور أ انأ سفن ىف لاقو هبلق ىف تاعتشار 0 :ل!نآن ىرهومل ارمأ نه( ناك امامأو لا هرمأ
 ثيبلاف ىدوزن كن ل ناو هميشهل سول نم لجو ! متببش ةدراجلا هذه نوكست : تدم | تناك نأف

 ىفارباهآرىتاااهةنزوا مسلك ةدعاقاهآر ةتدءاا ل خدنأ ىلاىرخب : مأق هنأ مث :كشرغ نمر 001
 ' كلل_ى- لهل رأت هان قة مظل ىلا وقالو لوحأل لاقو د ىلءاد برضف ناك دل

  كريخأ نأكدارعناك اذاا4 لا ةفرومالا نمرمأ كل نوك» نأ ددال ل: داع هذه اذ كربخامو أن ونح
 لئماومءاو كلوط لثما 7 وطول د3 ل؛ماهدقهررا- ىرتشا|ذ مدس | صرح لان الاقل تأأةذىب مرعل دإ

 لثمايغاصمو كَم 0 هو كسدلم لئماه سامو كمعأ
 هان.-اصالورح اتا اذهان ارامانتل ىرمأ ف تري دقو تنأ انا تننظاع باد ىد رفالف كاغاصم
 .ىفكشلا لسدأو ءافولا دعب ءافملا ىفامس ناكوع افصاادعب ىثيعمردك هنافهانفرعالوهدالب نم ءاحالو
 ةيراح ةف صب تست دقو ىحا صرح اّيلاو ههم تنك ى انآ نو' ألما يىحو ف لطدل تملا جاو
 لثم ىلءفت ن أكد نأ امانأ مالكا اذه ةىألا فل دكر ىت> ىلع كا رغب نأ ىلع ه- م

 لاقنملوقب موس مو لاحرلا عمن اهةداموعاسنلاة دداكمن النو يرمرلا كنتوا لاءفااءدع

 اسهباو طش دقو ىلا فلك #4 م م 5 تورط نآس لأى ساقا ا ط

 ) تبديطواستلاءاودأب ريمغ ي-:اقءاسستلا اولا سذ نأو * بوط وانت: :داوع تدع

 ظ تيصت نفدو نمل سملف 5 هلام لقوأهرملاس أرب اشاذا

 هنسراستلا ىطعد ىفزوف» ناف 0 هنا هعاطااَّتْإ :ةءاسنل|صعا رخ الالوقو

 هنسفاأ معالاملاط بولو « هل_ٌءاضفةق لاك نبعد_قم

 ند نمو امادند مزدلا هيض »* ا ءاددم ىشملا أمر نب نكو

 هيلع لوح دلا ىلع لح أوباما افطار هذاس !اهذه ىف هءلاتنأ -روىرصق ف :دءافانأاههل تا قمم

 | قراجلارت تاو هبشدل نس .ءأ نم لدو شت هد راح ن وك: هدزع هد راد تذ :ارو تل-داذأف هعرمسد

| 

 0 نيطاءثلادديك نمدهقلاب وع: ه. اذا نةاحنمااشعابنلانل عال

 ؤ

 /جرراوك رن ؟ لاتعد لاما قع وبللا ىكانظنوكي وساع أرىلاةب را لاانأن وك 00

 ةعربس تاثلا هةاهإ تلاقو كلذ. هتريخأ و نامي ارذق د دع كادسقو تار كنك رح هتمأدو

 ىتحرف كتاف كيحاصانأ لاق ناس ءلاب نملاةف قرط با لاباذاو مالكلا امه امتيمفلءهديرفو

 سأناللاقامياع ىحرقو بأم لا عتذ ناهي ئتر ةثلك اع و اهمكال تدرفو قوسأ | ىف ةيراحلا ىلع

 يلع جرفتودامزل اردن ودب تاءقو تهاسقق» دنعدد- ءاته-:-وزىأر مباسلاهأ ف كلذ

 0 !هبلققرثكو جرح هناٌحءاشن ام هللا ى واذ لان ئذدهةتحوز نءزيعت الاسهآرإ ةولم 4 هت دو

 ١ ناسبلا نم جإ رخني>تادرسلا نم هتقر_سامن ال لاسم ووعأ رة عددا سرور اوسولا

 املا مالك ١|نعن ت5 حامصل ا دازر همم كردأو

 | داعب ايهيأ غلب تلاق 4 اه أ ىلب 2) :نوء.سلاو سمان أ هلال ا كفر

 تقوس
9 

 ظ
) 

 ١



 0 ا ا ةرع دقو ىئءكس نم فلا 7 لاق
 30 كاهعمتناروانمتأر و 9تدن :أوتاقلامغتراسعا,ىقريأو اسوا 5 هدحوب سداو

 ىقتنريف» باقأ مهتراسخاياضن أى 1 هرم طع ,أ| فاولثمدحون سدلو ىلةعنم عارت ا انضدأ 1

  هتيطعأوهتياصورحات !!كلذل» 656 ىلا مالك قمتم لتلقى امفرعأتمةدامو ىلع 10

 (تاسحفأ د تيك طعام ]أو نيكس اي ىتامض تزودو كملاصم ظ

 ىنانأ ذه دع,ءامف كءراشأ الوداز فكك اوأ تمد أم ن ناغلااذهىفتننظ كنا ُتمح ل>رأن ن ءكءأ

 * مالكلا ذهبا هتلب اةمىلعمدنتو جرخ ماها نا طا دغأ اءراصتمر مارد ارك لتهركا

 املا مالكا ن 2 حان ضلاداز ره كزدأوه ساجو هتاف 0

 اا ىرهوملانأدعسأ اكلملااهأ ىءلبتلاق م ةثاهعستلا دعب نوع. سلاو ةعبارلالب الا تناكاذف زا :

 ركفو دي دش ناَق فراصو سا>و ن اكدلا ىلا س هذ مالك ١! ادد ىلع م دنت راصهدح وز دنع نم جرا ْ

 نامزلا رم -ةدتأب .لوهدحو تيملاىلا أ ءاسالا دنعو ب ذكمو قدصنيداموهو دب زمن مهءاعام ا

 ىناهتناو لاق هب وشل: ..ىااءيصعأا تدرب له تااقهلزنم ىف لاقرجاتلا نبأ ةمبصا ام تلاقف هعم ١

 ءرودنم هاون ىأر و هّرمب هملع ليغ دوم اةقىرطاخن ا نه هباسه مقوأ تاق هذ :مىر>اقم ه:ةرل 1

 تاهل لوقننأ ى هسا :ر وسو ىف كارأىلامتامزلار 9لا هو دمةءرراصو هءاق قرأ: ااتداتئاهع ل
 و يللا لات مةنكلو شد . وثتىدنع ل س>ه|لاتاغاو كءلااهاصوأن م كدنءىحتاوح
 راصوةل الك ازهسوهعم شتم هاو هلع فا كس وزال لحق ١ ه

 ةدحاوةهاكءىرهوملا ه. !ءردرب هلك هثامرحا نلامالغلا لكتاذاوراكفالارح ىف قءرغوهو دعم تدل ٠

 ريغهناهث*نالمال -ةلادقرب لورا !١دقرأب رشاإت هداعلا ىلع نيناعذةةهيراسملاامماعتلخدمث 1

 نأر كس هتلفغقودىذلانانر ةلا] هت أر ف.كهإ تلاقونامزلا ارىلعةدصلات لسد مش آ

 نفل وراو ةيراجةثرجأ.متأدغف نو خطب ىد هعدس أن أدءالف ناوسنلادباكمفرعنالو

 فاابامي رشاقة راجلا هذه تدأر فهم ريسلاناخ موءل!تادد ىنالعماي هل تن ألو تاك دلال
 "ىلع ه-رقو ىدومو ىه->و نعد فدك ١م :ةدلاغوأ مهلا ادهم هصمخر ى ه ىلدىلأا در اظنافراند

 اضم امام هعمأنرم أرخآر ان تح م ادرسأ نم ىد ل دأاناو كلزتم ىلا فعبراو ىف ذخ مث 1

 ايناكمىلا يح كتدمر حايصلا ىلاحارمتناو طرد و شا ارهوهمد انموءافصو سنأ ىلءامهّيلمل

 رود ووو ولا ةرارطتاو حملا اصواماف نامْزلارقوأه د .تظق.أف ةيراملات امرأ ||

 اهاصأ ن اكو هد راح هف_ص ىفوبأ درعسأ | ن نمدل ترج ةميصلاب اذاو هدد ل دنامزلار و هناكدىلا |[

 1 ا ىفوام-ٌُبام لزب لو هفلش تشموىر هولا ناك دىلاه-ون مهن راح

 هذه تدأر فة رفلادصةبةرح رسلان اخموءل|تاةدىنا ملء ماب لاقو سابو هيلع ف ىرهوملا
 ةص هر ىه ل هراظت :واهبل وير غتتَنَأ ىدصقو زا فلآ :اهةءرغشاف ى ةمدع أف لالدلا دن ىف هد دراما
 الانتساب زامواسم«ويلمرغتأة بال نيد فاي فَ كوالمأن مثل اذهب

 رباس نمهدح وزاهنأءدنع ىة<واهءمصاق نامزلارةاادي دا وغاص ىلا تون: ىأروه د.داوغاص

 هتمعب مسالا هل ترك ذة ةمملحاووءأ هتح وزو هم ءا> ىع«أ اق هب زاحأب كوءااما4 لاةذ تاهل

 ْ هنال اه: ءمصوأ مءومامو |اوهد ودق رعأأ ىداهق هرعق هب قههأ دون زم تاك مك هءضو هلع مو
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 اف ىرهوملانأ د.ءسلا كمل |. مأ ىنءاب تلات (ةثامعستلا دم. نوعبسل او ةثلاثلا ةلءالا تناك الف
 ايوريسش أفا متر رهشا نبأ نم هل لاق م ىنيكسه ده لوقب نأ ىككتساواهةرعنامزلارف نمنيكسلاذخأ
 هءاقىف رانا تداتناوراندةثاءسهت ىو اسناهنال ةص.ترن مثلا هبه ذهه] اسقف هيبصلاهي هتصرأ
 .مالغلا .طكالطكو راك _فالار حي ىف قدر غوهو هم ث دقن راصو هتعذد ىف لغشلا نع هيدابأت ط:تراو
 اصور طاخلاهتمردكتو نازام ا ىف ههنجو تاذعىف هءلقرا صو: ذحاو ملك, هءلع درب هلك ني سمت
 ركحفلا تئاغ ىنورب ىنوكوأ « ىتلاكماويحاذاالوقردأم  رعاشلال اتاك

 رك نل|نماهاثنأس انلا قرفأال «٠ هلرارقالركةر<فناقرغ
 اهآرفهعريس تدءلا ىلا هوقو ه دنع نم مأق مث ةعاسلاذهةفلوغثم تملا هل لاق هتلاح تريذتهآراسإف
 .اهتلاقكل لافامد] تلا من اق كترعأ كت اءذ ل_ههلث لاق هتأراسإف هرظتنت بادرسلابأب ىف ةفقاو
 هدن6«نمتمةقولا -أت دعت نكاو راش دةءام هه ىواستا-مالن مثلا لوم هصمخراهما ىف لاق

 اهءضومىفامتطو نيكسلا تذخأ مث هزم كءاءامو نيكسلا تاه تااستف كلذ دءده] ىرحامردأ لو
 هدنعنهنامزلارو ب اهذدءب هناف ىرهودارمأ نم( ناك امامأو) اهرمأن مناك اماذ» تدءقو
 كلا عطقاو نيكسلا دةةثأو موقأن أ ددال سفن فل اقو ساو سول اهد_:ءرثكورانلا+_ءاقبثمهتلا
 . اهلاقةىدسا.كلامهثلاةنامعثلا لدم نذل وهو هتحو ز ىلع لخدو يملا ىت أو ماك: نيمأ أب
 اتيتافدحأ عمتمد اق كلءل ىمهاب تلاقراد دسا-هرد_صتقدمث قودذصا| ىف تلاقى بكس نبأ
 ظ اد_-أ اهب برمضت الك العا نااناهاا رانيكسلا اها لاقاهم هبرمضتا نيكسلا تلطت
  اهذخامحلاقهنامثس.عئئاذ_هنالوتدوامآقءراصفدلا تح رخأو قو رنصلا ت ةففا فاظع
 ريد اباهربخأو اهلثماةمكسانمحاص عمتد أر ىنا اس لاق كلذ سسام ىنزتخا هل تلاقامناكمىفاعيطحو
 ىتتلعحو أوس ىفت ةئظ كا ءاوإ ثلاقف نيةءلاب كلا تهطق ىو دن_ ل1 ىفاهتب أرامل واس لاتمثهلك
 نيكسا تن أر اا نك-اورمالا اذه ىف تكك د ىن اهنا لاف نيكسلا هدءطعأو ىدنواللاةبحاص
 جرخ مثاهاضرأ ى-ا,بلار ذةهب راصفري د كرف قدام تن أل-راد هل تلاقف ىبلاقن مك شلا عفترا
 اهلثمدح أ دنع نكر ملوهدس اههذ_صناكواه>وز ةعاس نامزلارو تطءأ مون ىنأث ىفو هناكدىلاه-ونو

 .ةعاسددب قومويلا اذه فهّتنأر سمالاب هتبأر ىذلا نا هل لقوه دنع ساجاو هناكد ىلا حر هل تلاق مث

 اهاناىتطعأف ىرحاطدزع تنك لاق ةعاسلا» ذهكل س أن مدل تاتفةعاسلاءذ_هىرتشتأ ل لاقو
 ”كللوقءامرظنلو ةءلاغ وأ نهثلا اذوب ةصءضر ىه ل_هراظنافارا د نيدو دن امشي هذه امتد رتشأف
 .اهآرامافدب هترهأ ام هعم لهو نامْزلار مق «.ل|حارفادأب اىبطعاو هعرمس ىتأفهد_دعنمتقاذاو

 ْ اهاطعأو ةء.صلاىلا حارو هكرت مالغل|نامث مهول هلة ادوراندد هنا مءمس ىواستهل_هلاقىرهوملا

 ' تت افا ماها لاقةرضاح ىهاه ]تا اقىتعاس نب 14 لاقو خفي لتداهج وزياذاو ةعاسا كت
 .لاقف كريخم ىنريخأف ريالا تنأاملجراب هل تلاسقف ىظعلا ىلعلا هناابالاةقالو لود ال لاةفاسمب
 ٠ تاسالاهذ هدثنأ م تالاملا ذه ىفتريحت ىنا لوقأ اذ اما

 : ىردأالُث د نمنازحالا فت ةامو # ىرمأ ق كش ال نوحرلاو تريم

 .ا.ءاوىره_دريدص) ارمل-ئمامو 3 ريصلا نءرمأ ىد ىلع تريص له« ىتأريصلا لعب ىتحريصأ

 مالا باص نمريصلا نس ت ,رمأ ع ائاودارأ اىفى رأرمالا ام و رولان هرحأئذ ىلع تن ريص
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 5 ؛اع اتسم , ىلذدُ 5ك درو ندب ة.صعأاماودو مذ رشعلا لوط لدا مناك نا لان منت نأكل 1
 ئ نادإ لاق ةهةماش وتس ىلااذم لك حور موتلادنءو كدن «رمسأ انأو ىدنع :رمست تشنأو ديا ظ

 | دوا تفتو دعم ىف كلل هءلخأ دغىفو هل ءال هذه ىف ىم ضمان قك-!هوهو ىدب ناجح ات ىدنع عَ ا

 25 هبرشق هدف شغال نامإلار 9نان أو دقرق لعل أه ةىذلان افلا اهو ز ترشوءاشعلا ٍ

 لسر أوةداعا ىلع مىونلا نما هنأ تملا لثم يمرتاةسرزو حابضلا ىلاوساسست تاتا ْ ٠0

 5 هالخأف نيءلاو سأرل ا ىلع هل لاستف هم !| توه | دق ىب 1 ىد»ب ىل “أ لجرأب هل لاقو نك !سلارم ا ا

 ىلاحا ١ ارمنامزلا ارو د: ءىرقولار 0 للاكل قود هلام مس لونا 4همقن كسول ا

 نم لاو تلال 5 أو هترضافرهامرا «_همىلاةدبصلا تلسرأ مون ىأث ىفو هند (ٍ
 أةةموهب اعل ذادى ةرالانامزلار ةرعذداف ضرالات ئاةءاطدل لءدو تامزلار ىلا لسوبا هرتصق

 هلام نم نيس كلا ني هذ ]تااقو فادرسلا ترافتثسنء[نما لاق: لاش ان
 قو داك دى بهذين حورأ ين رتل ل تاق حالا هالو ثراه تدعو ظ
 هباهذدم وتاك دلا ىلا بهذو ىلصوأ ضوقو ماقف هدظقد أواه>وزأ تفرع اواهرظتس دءعققلا |

 ةدمه د دعت ساعو لاس | اذه ذهل تااقوادر.لان هتامزلار ىلا ترو س اك | ةعرأ تذخأ ظ
 تقوف ع--رااو قوسااىل انامزلارق «-ونوا متمىلات ة-وتف هلءءسلاح ىلااموتم لك ف رصنا م |

 اهلالانزخاو سف .ءاسىرهرجلا تامل ذرغوزهاوسو ناك نرسل ١١

 نالْئمهءاصأ امنامزلار هواه دن .س دقرفامتةساو ةداسعلا ىلع يراها ت لخ دقوأب اووهاسيؤرهسو

 ه:دىلا لافأ ال ةذتةءرادلا تراصصو هيعال تنام ةوصلا هءاع تانقأ ٌهبف شغال لاس هنادنق

 لكوةوهتلاامتةسأو اه د مس تون ااا سك تادرمسبلا نم ظ

 هنا جنا عقاكوو ل, و :غامص ىشواه-وْزل تناك | ةدكس هل ت>رج أموبثاأث ىفو هلءدس لاحىلا حا ارامهتم

 هسنلو قود: ىىفاهءّذو نس 2 ١! هزماهماطام ةرثك ن نموةغاسلان دس ف لشمال و

 ساتباو ىسوز فا حرر كمازس ىاوطحو نيك-ل«ذه ذل تلاق منيقرلخما نمدحالاهسيب هش ْ

 ىنريخاومونمأا ل -هقاسمدرم رس اىنأق نيكسلاه دهر ةثالعمأ هل لوو كماز نماو-رخاوهدنع ا

 امتررتشا أن كل لان أف ىم هذه كال لوق» نأ ىكساوأهف رعت هنأ بل او أ ا ميقات ءءانأل ه

 كدت نبأرخ <11 بيس ار لاكن اطيل عمن الناب هيدنولالا نم ن ندد :اتدأردل لقفاهتذخأ و |[

 هلأ مهارد لوطت الى دب نا لت اقم وبأ اذه ىو مهارد ىنطءتاوعم مه (اككو ىتيساصدنعتنك لاق

 نيكملاو ىتيعأفاهعيب ىد اسواهتماهت ذخأو سون ل نافل |ا١دهذذ نكءلوتقولا اذه ىف
 ةصخخر ىف لهىرئاءفرا: دةثاهكأ , هزماهت لخ اةرتغا لا ةفلاوء.دتادل تلق كلذ لوشن هتءمناماو

 مقفهدعأت تارت ةعراس ل !لانعت و دادمنت :عنءمقو ةد_ههعمث د م كلل وقءامرظناوة سب ءااغوأ

 حارو «مازح فاهط>و نيكس كا[: ذخأ مةعاطواموءاسج لا ةؤ نيكس 1| ىطءافل ارظتنأ بادرسلا

 هده نا هسفن ىف لاو ىهكف همازح ىف نيكس || ىأرف هساحاو بترقد اعلق عرمرم

 اذا اواههباشت نيكسوأ ىم 3 ىه ىرتأن لوقو ه فن قركمفد راصورحات :لااذه ىلااهاصوأن هو ىيكسا

 ةقرعملا ّق-|هفرع هدب نم ماهذا الذ اهيا رفت :نيكسلاه ذه ذخ لءماي لاقو اهدرخ أن امزلار هش
 حاسملامذاكملا نع تتاكسف حايصلاد ازرمثكردأو « ىد 0 نايك

 حارب هلل ما ظ 1

 0 ب ا اا



 0 ل 0 م تمه ذةةلقااتا هناك 0

 كتوم ناا مسن: ىف ةممصلا تا ة:دقر نأ منقل بر شالا هناتلات وكلزداهتد.ستريخ أفا دقار هتأز
 ةراشالا انهت 1 َتْنَأو تارم ثالث لو ىشو < اء تاخدو هءضاما: كس تذخأ جم هنامح نم ن سوحأ

 هتان ةفاكحاض ماقو هءندع ف نيكل اهدي فو هيلع هل يةماهآراملف كنطا . شأن الاى جأأ
 .ىلىرحوزر# ن ,م لاق ةفرع ا هذه كل نأ ن م ىن نخاف ؟امءاالدب لب كَ طفد را يالا ذه تمهذأم
 كءءق:لها 4لقوزوقلا ىلا حرواندن ه2 نمنح ادغىف هل تلا ةريخل انا هزي ارانكوإذا 1

 'تااقناواراهجاس ملا لوصولا قخ تا 1 لن ضن! تلات ادقاااذهن ءودأب رل“ لان

 ا ىنرهخاو هعملا٠:كمزعو جوزف أ دغتلم ءاقوب كلاب ن عاهك رئافىمامرخ 1اذ_هو ا

 | كا قئارملا ترج لاس عاو ىنا ةعو معا ىلع الاد .اهممتاب مس اللا ةفرببدتلاةيةيفرعأ نو أ
 .محايصا| ىلاةلاملاو ذه ىلءالازن لو لوزءمةفانضالانيونّدك اهحوزو: لوصول ابةلصلالامصتاو
 ريصان ك-اورمعلا ةيق,لعم مقأ نأىد مقانغاو ا هالو موهالو ل مأ تلذم ى ذك ااا
 ىتلطد ىد كدلاهءاعل داو تار  الااؤم غامتو بادلالا ىو ذريحت ةل.-ى و زعم كل لعا ىتدح
 ا ارح كازو هلو -:ع هرئاخ ذو هلام ع -هج لقنأو ءلاودل ,ىلا كلهم حورأو ل, جوزتأو

 ا 1 ا امو ةئاطو هوس اب 4 لايقذ يفاافغالو كا لوقأ اهفىن ءوأ او ىمااك م معا ن كاوهراثاو#و
 دادرتلارثك 1 ىمو ل.ةث مدآنءاناىخأاب هل لف ل مز ءو ىجوزءاج ناو نانا ىلا حر تلاسقف فالعخ
 تناتنكناثةعاقلا نار انا دقر أودل ا لك كد _:عحورأ ف. 1 ل |.ديلاو عر كملا هنمزاعثا
 ١ بناعاتم ىلذذق ىترشع الد ءارمت اكن اف هع كمن .مسدس ىم كءرح ظاتغا ام رف يم ظاتفتال
 الأ حورأ مودلات قو نا :عرودا اةرانانأو مونلا تقوى لا ىد_ذعروست رات ثنا 0 5
 ىلا ىت أن كل ذ دعب هنا ل .) لك لءرح نء ل 6-5 ندر دد يارل اك هر كءرح لخ دن تنأو كزنم

 ا . 0 رار ا تس هم نك اسوه ىلا تدماان اقانر احر ئنأه_ءلعريشأف ايزو انقل

 ن1 لاف كتم اكسر هذ: نآالاس رد تااقاسملا ع ل ل مافات
 | قال[ لفا_موتنةراحلاتناةدمد_ وأ ان هعاظواهوم
 امهنامح هءلع تدتعا كلم !ىرهوملا لا ةفاللاق اع ش وُ س وهات ا!لءارح انا لاقىرهوملا
 . كردأو « ىرحا ا هزبخ أو زوق |ىلانامزلارقه-ج وام اذ ثأقااحرخو:روقلااب رةوارطفأ
 ١ الا مالكل!نعتتكسف حابصلادازرمت

 ١ الأم زلارةناد.عسا كلا هعأ ىغانتااق ةزامحسقلا دود نوعدسلاو ةيئاشاا هل الاتناك إف
 . كد_:ءلوفاذكواذك است ار ان/ 3 لكل انا مزال لاير ىرح انعام أزوهتلاىلاه-وز

 ْ قريب كن ى منا هىلاىدلوان تااةفا راودحام عا مجال ىلا ى لَ وو ديب ذدأ || 1من م
 انا -اهنع ىرهوبجلا «..لا هجرت حابدلاعيسأ او ناسمت ىلا هجرقواهك رت ةدنعف لح تغرفو
  هللامفكقا ارثىلءردقأ تمةدامو كد .> أانأو اذاسم هل لاس ةةكء*حورأ 00 ك««ال هل لاف ه«زعو

 7 كيىلع



 / 1 : 4 0 : ظ يس لا , 1 5
 مب 7---- ا ١

 نضل

 روطقل انا 4 تءاح ةءزاتملاث ا تقدصدإ لاذ ىدإ ا نات ىو ومال سومان ناك ىتسملالا : 1
 وع كودو ىلع تاس هر ناد تاق اذزو هلا ىلا نامزاا 3 ح رح : ارطذأ ٍ

 انةفااقات نعم ءال ءا انما ذو هعاق ف للا تاو أانأتهشهتاسءأو 2 رام لاق تدأراسإ ٠ْ

 لف ةعاشتلا سومان تا لاق تدنش قغو كذخ قّئذلا ألا ذهامتااقو تكدعضف ع هلال 5

 نأ ىنريخأ هذك اوال لاق كل ئرح امم تلا ناقل لهو تقول ل '

 ورعان اك ن اف فه دنءنوكد 0 درا ىلع الا فهدالو ىعلا ناك ار ضنال:ءام)!كلت سومأ
 تءارل وذتقدق تلف كلذ نمش ئرضالفانتل ناكر 0 7 صرق ن موك دل غبت
 تااتو تكهذوا م1 نانماهاطعأف امانا يزأ كلا ىشاوع ةمءرأ ى .-ىتءأارلاةاذهزبغأ - ١

 تنك ولةراش اكل لوقت ابنا تلاق كلذ ف و اق كم كقئداودلاء ده تءضودكل :
 0000 ملا 00 ا الوش ىالانالسلا

0 

 راد هذ ةاءنهفكأ اءمزس.ف ايديال ل :ال ل, كلذ ثلا مانفع . كتر 1

 ا4 لا ةفةل.لا كلل لك اانأو لص اسع ىنريخ ا لاس هتزرا ذة :امسهت كم تاهوالج اع متت الف هغمألا
 00 ةودلاة-وزرمأن ميناك اءانار» أ 0 النا ىلا ه-ون مةعاطوا هم

 هدوذ+ عامقو هل .آلاهد-هق هءاع شوش سوما:ل|ناةنالقأب ن نكساو منلاق فيلا حار له هدرز >
 ةلءالا ىف همز عا نك اودرملاالائوون ًالمراث ان: ةغا3 نئوت انت اظن !ةف هزم تءضساانأو هن هده

 تاخد ءاذ 1 ءواب رشو الك أف ةغاتلاىلاهيىتأو ةمزعر ه.ئوهىذلا نانا هءااهدوتف هت "الإ
 حاملا مالكا ن م حايصلادازروُش هر اناتعتف د ار لكت ظعأو ةيراتملا ام ماع
 ناجل اناتتمملا كاان ىءاب تاق ( ةئامعستا ادعب ُ 0 ,داملاة لالا تناك اقإ)ل
 2 لما ؟ ىناعاي هلت لاو ةميصلا تن ةانانوابرممذان اعنا د او لك تاطعأو ام بلع تاخد ظ

 ىلا شار هو ص هو ضعو شوب هم 153 7 ارور لص ىلع تع كرمس ماتا ال ىشاسءااو داع كنا
 راشلاب4 .ماماع اكدود واح ممن ةحامصلا دنع اهتنر احتادرأو أ: 0

 سود سومانلالَدل كر هرملاهأ لاقف ل هلا او صا بس ناجر ااكههافدورارج الاه د ش ن4
 نرشورطق ]الو تكس هع فنيكل|ىارهلاغ هيك فلا كردتك ترعاها لولا ١

 اهاهريخأوزوقلا ىلا سه ذوراش دهام عت حأو نادللا ىلا هج : 0 هوبا دنءنمجرخو وهلا

 اهنم كءمح للاهل تااقف ىو و.> ىف نهكسرمغأ شتر أرام تدهصأ امو ىنعإ أمره ىناافلاتوىأر

 تغناق لا اقلا هل أل[ مه ن2 موزعم تناول هد دا كرح 0 ةنامنأ هلءاسقلا هلع الاف
 ؟ داع ىلع ىتلح: لاق موخأأ لء ةةيوسل امو هللا ذاع ىنريخاثأ اتق لمعلا نوكر ف. ا اةذكتحذ

 ق.فأألوتغى 2 ف تن رش فأني اذ داو لك ىطعنوءاشعأ دعب ة«راجاذ .اع ل خدت مث سان زل

 0ع يرش حو رتل ل 4 .هادلانا هل تلا ةف-امصااى الا
 م انف نا نامكفلا 6 أع يبخل + 2 1 ةءااهل لق هيرادلاكلذك طعت
 4 | 3 حور ان كتقلات 0 0 ةل- لاب كملا عا و ند

 اأو ) هرمأن مناك اماذه نادل امر ممعةعاطو اهم لا قى را كاراو لاما كلرهاي
5 4 

2 



 دعا + 3

 ناو

 2 ل "أر الط لا زدت ءاناو مود ءمالودل ءالاد ده د هرقل فقالا يدم كد ناو

 .مف ساو ناكدلا كا اوجو.: مو بلان ف حصأو مانو ان: دا غاص هن اهث نيعلاو سأرلا ىلع اس4 لاهو

 ءاا ىلا - ولورا 2 : ادم 3 ا هنافنامإلا اروره نم (ناك امامأو) هرمأن مناك امازه

 هكر اههقو دنع دو كم اءمزعاذ اق مو م ءااا ده ىف كاد ءاعمز اعرو] تااقفاه> ورا داطعأو

 76 :رفااكراصو ةعاطوأ همنلاةذ كيبالاوطعأو راسن دةّئا م.ب رأ كعم تاهو حامصلا ىف هنىل :ريخأق

0 

 همدقعو هءاعملسو ناض> الاب هذخأو هلءاةةىرهوملا ىلا هدو هنا ماراحالا نم . عيت معاون نم

 ةؤاوم هغامصلان ا نياعملادمساب كيف ها كرا لاةفهعيداردقىلءوآر همام هل جرح آهنإ مد كب هت

 جايملامالك-ل!نعتتنسف حابصلادازروش كردأو هىدارعىلع سءاضنلانكسإو
 اناا نامزلار قنا دبعسلا كلم ما ى ممل تاي 2 1مم سد !ديفر , نييعم .سأل ه.ؤوملا هةلءالا تناك اماف

 لمع اوه ذة مم ن تع نال يدا رمدل ع سدل صفا| ن كير اد هقدر م ءا.سما!نأىردو ل

 لان ,عتاامذن اهات دتاوتالوا يدا كرر اول رع أرهريغ هل جرخأو كي راو ضءبل

 لوكب< قاعتدةىلقانأوريثك يدنا: هلع تاضفتووأد اانةءطع ادوء«- ءفاذمهذ ىذلا ن ازحاناي هلل اَعَو

 ب نك-او سأنال لاةةىراطاخ ريو هل .الاهذه ىف فم ءتوكست ناك دلع هلل امؤكقارف ىل ءردقا

 راوراطتنبال ىح ن امنا ف تئايريغىب أن مهريخأو ىعاسمتا ئدرأ نأ الو اننا فاو ماتم

 ردوملان ا مسا ,اللاف كانه كام اء جأ لاق ذى 0 ا١فلاق ناعئا ل زلت نيا هللة

 هذخأ هنا مث هنو دب تدماا لةٍدنأ هءاع هدو ضن ماظو جه رراملا لسرق ناتي ذا هوس ول

 0١ ١ ماتا هلو د ن» هأردةةسسا] تناكو ريظن اه سما هعاق فاس طا-و هته فهي ل دو

 3 9و يلاهرهاس لزب , لو ب أبرعشلاو وهلا تءاح كلذد»ب وأب نو و ءاشعلاءاح ناىلانأث 0

 ا ماءاباغاب رشا (مأ١ بورد دما نم ناناعخت وعمود راجت «تيراعر جلاد مكيف ةللاغ ءاصو ءادولا

 هلا بج نماهاقع ش هر اف تامزأ ارو هب وفتر انف نءانامت ارقد ءملاثءاح مد امانة مونلا

 1 0 0 ا 0 ماني فب ل

 اتعنو ا 7 دو اا 7 ## لا او فاح نون سلول نيو

 هنوف قوش الشم امتءراح تاسرأ كاف دعي نم خلو ةاجأ «رتورق قس اوكي رأ هدبيحاف

 لا زواحت قوما ثول تالا ناملار لاق قد الاوت اااه تن عرساال لدا

 ارمالااده لن ئر<ابف مانأ ا !كل ةؤةعاقلاه ذه موتنا ىحاصاب زح اتالىرهو لال اقف مونلاق
 | لاف هتفثو هدودخ «ةقرحأ هوو ىلءءاملا عضوا اف انيتردل نامزلار-4نا م تقد هملاقق

 ٠ 10 لاق يقر ىتةدوىدود لاباق مونلا ىف انقرذتس اوال ةةهعاسةلاءاوهناك اذا تئايق

 | 0 هءاذ_هناع 0 ََى بعلوم ا

00 



 معو : 2
 هل لاقو ريدلابهرهخ أ هرظنني :؛ادعأت نامزلارق ىأرذ ناك دلا ىلا بهز ةثةمةسادلانا كلوتتو

 ىلع ل خد ىتج هيراسسو ذخأ عي دو ةموجا+لانإ للوقت ايناف ىح وزن ءاىلااذ. بهذاى دولي

 3 هنعىن ري أان هه انوالاو اطءأوران ةدد هب اهتوم رج رج أةناعهت-_ساجأو هبتء>رق هّتحأ ىلا

 نأدار اةدنهلا كل مدن مى نم هرهودح و دقور» ءلاناطمام نأ مايد تان نوكل

 نع ,ىزلاود رهو إو ل هزيلاوبعتننا وتموت نأ م4 لاقو ةمر دولا عممجر ل ذاتك 1

 ع :ريمرهوانانامزلا كل هاد ,اولاتواوفاغف هسأر ىرأى : أفا 2 ه[كت طا امه همك

 اردن أ نم رعال نفت قطن الامان ا محال سك || هبلعباةلانالو ود | هيقثب نأ لقو باطعلا
 (:هري او هو دن .عمل_.للاهلاول افك -دحش ن هوثزملالاةفانمريخأ انش اغاو هر هولا هذه كفثننا

 كال ىةئدن أهرماو كدب نيب هرمضجأو هيلا لزافو دمج ف رعم هلو ةريثك لاومأ هدنعوةعانضا الوم
 لاقفكللاجا ازمىلءاهْمُثواه ذخأ ةروآ لاا طرعان ءاعطرشواهمةثيءرمأو هلال سرأفةرهوملا هد. 11

 1 ل .اهمانامزأا كإ ماب ل 1 ظ

 همم الن اك هنا اذ هم 0 مظع نموةدب دش هبحما مكن اكو بآ وملا فات اريلا بصلات هتحوز /

 ثمل تيغث انأ ا لافالا ىفأ فاهرو أ ثذ ىدسرامذ :هلالوهأ كلذ ل>الو ه.فاهرو اثاذاالا أش :

 لاومأ ان نع نم تل اقد است ىتج يدب 0 كرواشأ ىتجاهتاومأ دقو منع ىلا طغأو ةرهود
 الدان ا هرصنلا عر اود ف ىدابذ هنأ كلا ىلع ن 55 يع عب 1 نكحاوناريزاااهلك أ 3

 ريما ىف نوكن ىت> ريغم الورع. ؟ دانا ىف قالو نيدع اسرة الصلا لق هولا مون عماومللا نولوخريب
 ىراو<بكرأنأ وةي>وتقم كلم ءلأ نيل اكد نوكرت رخو ثو...ااو د>اب ما باوبأ مماع لفتتو تءباافوأ

 ىو كلا اىلا حا أره او هبت رثع ند لكو لاء نمالو هقاطنهد> أقر اف. الوةل دا ف قُّشأو

 نعت تلسف تيس دان روش كردأَم 0# .هبلا لدا نيب ىدانوهان ءايساطولا هينهالاو ده هناع

 حابمملا مالك |١

 نب زالاة>و زناد.ءساا كمل ا اومأ ىنةلبتلاق 4 ةثامعستل ادع نوتسا اوهنماثلا هل 0 انف
 انك ااولاقو 5 ايدي .١لهأ نيب ىدانو هاسذءامىر هوما ى اطعأ ا1كلاانا انابزلارمس لا

 نم سانا ير نع ىتدس مولا كالذ فا« مسدد كلا ارمأف بالك !او ططقلا نم ع انهما ىل_ع فايت
 قاع راوك بك رثو ني ةعاس ده الص ا لو .3 ةءمح مول لك فج ر هي راملا كلت تراصو هعملاه الص ا

 ا ل ايش نءالو ةقاط نم «لادناالو قوسأ| قرعباد->أر دق: الوةريصبلا عراوش 0

 دارم حيأاب ىلا فاسهب عابقجالا لدارموأأ هريخ هفرهم ل دارع له ىداواب نكءاوةيراملابِكَدفَر ع ٠ ١

 هع 5 يي ايلا ةوهرح اةاارئاجدلان كا ءاعىفريخأت إاةذلهب عامتسالا

 نك فيصو راد :(.عيسهةمدداو لك نك فندورات د ام. هزم دحاو لك نثفنصيفاندأ ١

 همن ر اي كشفت مست لدول تلاقراشي فا :مد>او لك نك فذ هوراندهث اغا هنم دحاو لكك

 دان من4 نوكر بصف مم جوخ أودورطمرب- م نم ىدلواب مقثلاق عملا خيمست ىسفن لاقامتم : ٠

 ةرخاف ب اءث هيلعو ةناكد قابس ااحو ارثؤهرلا بهذاوةر رهوبملا مش دم عمل - همت اكدنءلأس اورايشبد .

 ىل«ؤدورل | نه ذح لءءاب هل لقو صفلا جرت أو ناكدلا ىلع ساجاو اع ملف عانملاهدب تو. 1

 نب مدع هطعأ ما ديدان ص ههنصأوة دأب زريغنملاقئمردق ةلءج !لياريبك: ةلدحلالو بهدلاباقاخ



 12--- م

 / هتخر زم لاكوحانتلا لتقف سانلا نس ماتو ةارئالؤ هلت واندلو نه ذيالاو باتل الا هيف ىذلا
 ' ديف لقأزهار للا نيم نما. فنو ه.زأ< فاس ةطأ ةتظعأوران لد فل أ نيت دلول ارث و فجو
 . عدج نامزلاره ذخأف كم فانا مثاف رهاولا هده ىله ادد | دلوان تااقو راني ةئام جت دحاولا
 اا ملاكذلا نعت ت سف حا.ضاادازرمت كرداو «:رمصبلا ىلا رفاسو كل :
 نا.زاارقنأد.م_كاكمل ا انهعأ يغلبتلاق 4ةئامهستاادتعتن ىوةىلاوةعباسا اةلمالا تناك اناق )

 1 ىدارقاسم لزب لو هطسو ىلعه د شوزك ره اولا عنو دقت اكو ةريضنلا ىلارفاسو كالذ محب + ذخأ
 - نيردقرت همدو هلا زاؤلتةؤهورعو ثرعلاهداع ير غن: دحخاو هل رمالا ةرصملا نيدو نه -

 'اووساروةلاوهاآواذ نأ حدحلا ه:ط رقت لودر ؟رتق لوثت ههنا برغل نع مالاب حور غطاو نيل نق
 ) نتا! صو هدفاازيغأ م ك]« الوهو ىثمو ىلدقلنيدن منامّزلار3 ماق مول دس لاح ىلا برهل حارا"

 ١ نمهيلاخ هنبدملاتناكوهء+> موو ناك هو دنا قفتاقو ىضملا لغد ىحارتا-سلزن لو هازال
 ش لك اف عئاضتلاب هءلَثمىهو هدو ةغم نيك اكد لاوةءلاخ قاوسالا ىأرف ندور كلاري_تأاك شانلا

 جرفتف تاثنلا تءاخ نأ ىلا ناكد ىف ىدغخات نوت ةدوذلا عهدا كلذ آو هامندبف جرفتب راصو برنو
 .مايقلا عيطتسالراصىتح مام4اودؤلا كامو مارغلاو ىشعلاهذضاةمك ١ رةيوصلاىأراتاوا ماع
 ئ ىرهو> ل>رىلاه>وقو قوسلا نات ه3 قاردالاَت "المو نناذاا تروظنامزلا نم هصحدعبو

 جصاانأف ةلمللا كل :تاب م. ىلا عز وهل ةعايق راي دف لأ ىواش نيه:زالا نمار هل ج رخأو

 [ ناد فالآةم نان نص ىف ةعرأ عاب حمانا دنلا هناك ماطو ماعلا ل دو هارد رثغ حاصلا
 انيزم الع رهف ىأرذ قوس ىلا لو ىتح سلا اَركنُأ س الوهوةرصملا عراوش قب رفتن راصو

 دالةا١تب رغانأ ىدلاوأ هل لاق ةمت هعم ل عوه أر قا >ود دزعل دو
 أ هده تلةدسهالابو

 ةمك ارةمدص نتا و تان تذأر ىنا ناحالو شنا نمدح | !خيفاو ناكسلا نم ةرلاخاتمتنأرف ةذندلمل

 | نا كاداىدلواب هللاةفاللاةربخلا| ذهب ىريغت ريخأ لهئتدلواب هل لاف ىأراعه ريخأو نك و مىف
 | "فاخانريغص دلو تنًأورارعالاو مالكا ن رمتكمال سانا لكن افئرنغدحأ ماذق مالكءااافهرك ُ

4 

 أ «ىذلااذهناىدإواب لعاو لول :ةرؤ هيا أ ىلا لشد قدح سا ىلا نم ان نم مالك لا ل ةتند نأ كل 5

 ١ ةءجمو لك فو ةرمس لاء د توقوع م مافةريضبلا لها متاو ها. ذماءلهريغف ةفرهدالوءاردح | امهئنأر
 | ةنيدملا لدأ مج وقاوسالا ف ىشملا ناب موهنعو طظةلاوت الاكل! نودي رازلاة وكم دنع

 | الو ةقاط نمل طي نأالو قوسلا فرعنا م,مءدحأر دةءالو باونالا مباع نو ةلغبو عماودللا ولت دب
 ش ١ الخد ادانمتافا مس نع ىد وزن أ-اةلئالاة لمى ئدلواننكتاو ةءلملا هله بدع م دحأ فرعا

 0 ريكا كريخأاناو دغةفئد:ءىأت لاش 1ث لان دوا دهرا | رادتو رباك الات ومب

 ١ نيكو أ تراصا مناف: توزل هطءاو تهذلا| ذه ذخ ىدلاوا. لاقو بهذذلا نم شيك" هل شكذف ه
 | ءجاواهلأ-او دوز ىلا حورأ د د اكم نسا ائدلو ا, نزلا لاةؤ كلان هذ لاقو ةيناث شك

 ١ ىرريك نأ ىدارمامل لاقؤ مالذلا نأ ثءاهزبخ او «ةوز ىلا حازوت اكدلا ى هكرت م خا اريدلاب كلا
 . | | نءانهرمأتةقدقح ىلع عالاطالاب عاوتم هناوحاتلا بانثلا اذ ه ءىريش أ ىتح ةنيدملا هذ دهر أ ةقيقحي
 | اذافىخ“ مرآ وهو قشاع نأ نظأو هلا مويةودعض ىفىاوسالا نع تاناورملاو ساننلا عاذتما
 " مالسلا كررت اسهئاف ىتج وز كلمأ لكل اسعت هل لو هتاه حر هل تلاةفريشك ر ري هن هانل ل صح هانريخأ

 الآ ل1 وتر و 1



 ل # 0
 مهاتأهنب داء له لدأ ناك بيغ ْئثا | ذهناتاقو ىتافكتد :رثودحأ مي 0

 0 اوف, نأ اوردقام واون رهف مس جيل م لم اوذاعنو أ ةعاسلا هذه ىف مهلك اونا اف كوم :

 نءهرظنان ,رصو تامزلا ن ههصح ترف أو تفك ق دن ون تو ه.اذاورمالا|ذد فركفأانأ امئيم

 تاو ثم ل ءاط غرم نءاجوزاجوز قو ١!- ىف نيش دقراسقالان ماكىراوس سارق

 انمهمادقأ لة ناردقءالدا اوح ىلع هم :آ ارهدتاونءازوديؤاج نينا اس وز توسرآل هووو-ولا

 رذفأب ةنيزم ىهوءاطغر معن م هح ولا هقوشك مود .اولا ك|وزهاولاو ةضفلا بءذلا نما ماعوهمل ع

 رواس أ ديفو بهذلا ن هد الذاهر د ص قورهاوملا نءدةعاوم ءقو سوململا :فاةسالو ةنيزلا ٠

 أم ِء نعراهناذواومادقىراومل اوثداءملاب هعدزع نهذلان ءىلءالخائاسرفو ضلال

 ا4ةرهاوملاب عدرم بهذ ن م هعن ال دعو ذرمز هد ضن م٠ ظءفرس.ةداةمديراءاه دي نيءواسملا تو | ٠

 قى سس و أدتاأقو داو +1 ناد ءتس-ىادقىتااة هلا ىلاةيمصلا كلت تلدو

 هو> ولات انودكم نواذ لدرس نأ 4 ارنو فزكسم دأ هدف نوكمال ه4 ثقف ناكدلا اذه لادا

 ل--حرب نرخ دقن مأرأ 3 نانا !تهيواه بك سمانا ع ارم لا ادةىذلان اك دلانثتفف

 هتنع ىرا فرسا اهم ىلا راعأل تإ 1و كد دب نيد رمال ها اردق اند دمسأب اس ن ناقو

 هلهامن] 111 عونا نيمو ضربا لكم راس هتلر مسهقنعت ربو ديزل اهبلا

 اها دب ناكد هل ن اكن م م لكرابصو سانلا اروظهعاسده.و هءءصلا قثعل ىلق قه ن كءاوةلاملا

 تنل ىذلاناكمان هانأثت حر 08 .اعنوح رذتب لوتت1|ىلعاوهلاو ارسالا ف لمان !اثتحردو

 1 كيد ءاهباع سسحتأ .ترمصق ةبجصأ| ك1: تشع يلق كلن نكاود> أى هيتي لوريم فا

 ساخأ| هش أهتءاراذه كنا تا "تالا ظنم 5 هىاق فورم ,ا!نمتجرش ىنا مريضا نع

 كب هنأ أ اك بيساذهو ماسلا خذ 4 ىاقر مرض أو غارتل وات ىلع مهو اسمب ىنرك ذأ فلا كلنا
 كيم لاخلا جورأ ىتح با اذهل, أع هلئأب ىذا .سابهل لاقودب زم نم هماعام ادن دشعأكم

 شدوردلام الك معامل هناف نامزلار ورم أنم(ناك اماماو)ل» رمأن م ناكأم اذه جرتنو بادلا هل خفف
 لج جامصلا م دأ اق مام ىلا ودول اهب جادو مارغلاهنهن ماك "ةوةسفلاك لذ ق وتعب هلاب لغت مآ

 حيربوا م ا عا هلزو<هوبأوالاداو مهم سداودارملا لي هةادالءاانورفاسرا ءَّناادالوأ|

 نءنوملةمراستل انا ىدلواب . لاقف ىدعسرظناو اهب رفاسأ ىتح 1 يق زدجت ل لا :ىالواهب 5[
 هرم .لاو هآىدنعنانأامأو ايهئدلا با>و تساك ماو دئاوفلا ل >أ نم مهد ورخش لا ظ

 7 تلو ا موضع عا لقا دق ءايجقأ الاناو كن رغأ فدك ف عمط ىلا :ءسدأو

 كةاغأالاو هبرفاسسالار .مىلزوت نأالا نكعالبأاب هلل تف كد راع فاو لائكااو نسما

 يردن :اوارعاند |[ معا مب ىلز وفي ىرطاخ سوراعت ت درأ ن او ةراتالولاامرم-غنمؤلو بر هأو

 زوج نادنرب كدلون اا.4لاقوربدلا اذوب هت وزريخ ًارفسأ اياقلهةمووب أ٠آراسإف ساس !ادالو ىلع

 هكر هن ا كلَذ نم كرضداذام هد وزدل نلاةةةبرك ةيرذلات ا عمتي ثلا دالد ىل هءرذا ميلاد 2

 ةرثك نوءاطن ءارةفراعت ١ للان نان 4لاَتف ىداكمملا اورافسالاب نورتخاغتد مهاك فرامل ادالو داع ظ

 هلزوجأ اناف كلذ هل هعتال أ تنك تاور تالا امدل هلت ااةؤرتخت ىلا ةانااماوولا أ الا ]

 .بارمغالاب سأر ال تااقةن ركدلا تم امال ةيرغل | نه هلع فاخأ ىنارحا: !1لاة ف ىلإم نمار
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 هيمدق عراق مناك ذه ف مانا تيا ليلاس له ر يت تاملال منها مقلاقو لك م 0
 فك مم مُعىفب افش ةقرو قطاعم بلو ىد_هةرجو ىو-و قارشال ارظنالوةدراصودلولا هب قامت
 لالرلا ميخرلالا عسب دي ناكو قارلاورصملاز - اظل هءااانرو قا سلاورلا لع قاس نع هل

 قاريااو اواوالاك هقاسنع م« ادماع فثك ؟,ماقذههسن أم لاق نم ضعبهيفلاثاك

 قا سلا ف ثكموب ةماعلا نا «- ىمأم ءقموة7نأ نه أو. .عاال

 .نءىلحأ ىقبرو تانماادو تنم نأ اماف ىدو مىلارظن اد لو درا دوهرد_كمالغلا هل سم

 ١ نءفحتالو ىلا .م لع ىلاصو من: :ءأو ةدايعلاو كستلا ن هأ :أاخو ةداهزلاو عرولا عدق تامئل ار لا

 هنسا# نذ ىفخامهي ريراصوة داءلا تدشن | دال» ١١ ره كرئاوىدرلان مارا ل ءاعواد أد

 اذهنا ىدأو 7 ل و هوجو تفان شب وردلاو هن :ةقر وة عن افعى دو هيلو

 18 لصف راصوةلءقا | ل.ةدساو ىش وردلا هنتلفت انمالغاا هءاعدد ةةمانملاىفالو هلعفأال مارح
 لزب لو نو“ ار ل ودم ا الصااىونفهراأ مدة نأدا رايت سو نيتعكر لك 00

 تعض ب اصدأ | يل ءرهاطت نأ كدارم لهةالصلاهذهامودلولا هل لاقذاسماسواعبارواثل ثا ذكه لعقد
 زخاىدأواب ل لام هبنيعزيب هدو را هوهءلعىقرامالعلان ا ٌم بارما يف لد 01 لوط تذأو اًءظح
 .سشوردلان اهل لوقأو ىأىدان ديرأ امي لهفت لذ اهلل استةبرلا ةعاطب كد .لءو ناطم ءشلا دع

 رظن»هوبأرا ذه لك كهل ىلع كل مان عمك. م كرمت هَل اعل دم 5 ثحافل ا ىف هفد نأدب 5

 شوردلاا دهن اكول «1ف:ىفلاقوداس ةهدنعام شد وردلا نادلولا ىأ دن عتيق هنذأر عمس» وهتيمل

 هءاعاوعطقنالصا اىوناؤكو ردد وردل الواح راد دلولا نا 0 انا
 هعومد سمو هربأ هيلع تدق دلولا كرف هب ريضو دل رلاىلع طظاغأو طظمغلاةءاغر شن وردلا ظاتغأ ىح

 تيار نيس رسفتو كمت مي هلال هد م1 م تيا نورد لاقو طاق

 داولا ترم [ةءوسلا كف تنناظ هتبوؤر دن كمت ا مس ال

 تأرانق تإَدقأو كاع د هيل اه هنم ل هتان ًاراذا ىناترعذأو ك.ردأ ىبرمالا] دهم

 يل اك نورس قرع نأ طع هني ن نكماو هد اع ىلعح الصلا.٠ نم ا رع خم عقوام

 0 ادا 1 0 مالت لل وردلا

 قدرص.. ءلاهزردم تاخد ىبأ ا افرأ ماو له ل قلاب :عالراطةال اودالم ملا قحامس نش: ورد

 اساامالكملانعتتاسف حامصلاداز روش كردأو « راهلاةوضذ ةعجموب
 نش "ناسا لا مالم تلات (ةثاءهستاا دع نوتسلاو همدان أهم 01 فا

 تارفرااة وه هه مول ىةرصبلا ةئيدمتاخد ىتنأ قفت اقحأم هس ىدنل قرد ىتالعار >1 لاق

 لجراهبف سما ماا ىهو بورمشلاو لوك املاو عئانمملاو فانصالارئاس نها ميؤو ةحوتةم نيك اكدلا
 00 كالو سس سعال او ططقالو بالاك اوسالاو عراوشا | ىف سل و داوالو تنءالو:أرماال و
 انت انناتلو ومب هلا لءفامو مهجالكو موطاطق ةليدملاه له لهأحا ارنب أ ىرتاد تاو كلذ نم تيقن

 "1 اول داو نمسا دولا سوما 1 تا راح ءاةيعىدشأَع
 لايلع عراك ااا مبذتءأرواهتادف ةسوتةمزوهقلا تأرو تدرأام تب رمشذ تابارش اكد تداطو

 0 ملا

 1 4 هوم
 : ا

 و نيل



 010 9 0 ا اي يسوع رو دق تيا ل ماو
 ١ ع 0 َ 06 7 د را وام يح .:

 اا ا فيفا 3 1 ا نا ا 4 دي تا ل وحل
 1 1 ءٍ ١ 7-3 3 35 014 77 مال ل يل ا 0 1 00 كي 11
 عرب ١ . 3 5 هيو 3 08 5
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 داصلاعابطن مدولانأ ه انهو كانهلابملاعم . 1 را ارم |
 اريصد هرمأ ىف الة ٌةسه هع ارييخ وفلان ةىناكو ش

 درا اواسسم بيشلاب ماهو 0 رب رغلاو ةممظلا ىّ :اعو #* اريسلاو لهسا|هنهباحو

 ذهل لاتو مهاردلا نم هريستام هل يرتخأو هممج ىلاهد هوو أ د ناس رقرعهاطعأو دلولاىلام 6

 دلولامادةن اكل طصم ىلع سا>- و مهاردإاء:مدخأ 3ك دس لاح ىلاسهذاو ششدوردأب ل

 1 سا )|تراصو ةعباتلا نو, ءأ اكهعومدو ةهباتتم تارسحر سنو كد و دلولاىلار اظن راصو

 5 ءاقىف شوردلا نأ لوق» ٠ مهصعبو قاس سشدواردلا لك لود ١ موضعنو هم ءاعضرتعتو هيلارظنت !

 حورنو ناكدلا لفن ىت-ىدلواب مقلاقو ءاقل املا اذ - هد نياعانف هودأام اوقارتحاذاولا ىىدَغ نه

 ىتلا ىهاسمنافاسنهم تاءفاسع كم ىزاحي ىلاعت هقئاءارشالو عسب مويلا اذه فانل ى شالو انت هىلآ ْ

 ذدخأو هناكدر>ات لا لفقو نشد وردلا مافن اكدلا لفقأ ى> مق شد ورداب لاق م هاك اذه ىف تيمست

 ر>ات ما |تفتلاو لزم ا داولا لد ام ه!ريم ىلاالصو نا ىلا س -انلاو شروردلا|امهعمتف ىثهزهدإو

 ٌكفءْصْثَر َ !نأدب رآىدد_-اب لا: ىكدت لا ارأ لابو شد ورداب دب رتام هل لاقو شوردلاىلا

 كردأو« ىشوردان لخداىلاعتهتتاف.نم ا ايحرس لاو ىلاعت هللا فم مف ءضعأاو هل 2 الاءذهىف

 حاسملام لاك 020 2 حابصلاداز

 شيوردلانا د.ءسلاكلا || هيأ ىنءلاب تلاق (ةثامعستلا د»:نوتسلاو ةسماخل اةلمللا تناك ننال
 ردات |١لاقو نش, ورداد لخدأ هللا فءضن أ, سرمرد اد دلالاَتف هللا فءضانأ نامزلار ةدلاور-انال لاقاسإ ١

 ىخأو هل ءالاءذه ىف هلتقأ نأ د الذ ةشح اف هنمباطو دلوالاءّش ش.وردلااذهناك ناهسف:ىف
 ةءاقنامزلا اروووه شد وردلا ل-خدأ هنا مهم هصن لك أف. صااناف دا.ةهد :ءامناك ناوهربق ْ

 ناناكدنع نم جرت أن ادعي هعالو هّتغانو نش وردلا بناه سا>-اىدإلوا»نامزلار مقل ارسلاقو

 ا.1دلولانا م هلَدَ أوهملا لزت اة ةعاقلا ىلع ةلطملا ةقاطلا نم اكملأر ائاننوك اانأف اداسف كمت

 قدورمم لإ و هيأ ظ هنشوردلارا مصق نشد وردلا تن اح دءقةءاسقلا كلت ىف شوردلا هىلتثأ

 راصصف ءاثعل أىت 0 ناىلا كَ ودمنةناو هدإولا ا ىلاتفتليو ىشعتربوهو ىتذرب«ءلعدرب لولاك اذاو

 ودأل اتمونل!تقوءاح وتد دمحلا غرو ل, الاعدر ىتعمااة ءاكملا ن عرخة . الو دولا نم «: .ءولك 7

 ىديسسأب نشد: .ردلاوه|لاتو جرنأدار ًاوهغلا الو ند.وردلا كعةم دع دة ىدلواب دلولا

 ٌكتحاح ىذهةءىدلوفأ شك فنى مشاعرك دن :ع منى دلووهاهال لاقان دنع مرأ كعمكدلو ذش
 ازها مفامه ىتااةعا اهلا !ىلعلطآ ةقاطاهيفة-هناث ةعاتىفدهةوامهالخو يرخ مْلَهد2موقدو
 ضرعد و هشغانب راو ش.وردلا ىلا مدت: هناقدلولارأن م( ناك امامأوإل رجاةلارمأن مناك اه
 اذهنامهالا م .-رااناط, ا نم هللابذوعأىدلوا» مااك-ا|| ذهام لاو ىش.وردلا ظات ءاقه اءهسشتا

 اد لات كلان ءاوكلا ,هب دمقو هنأكم نم شوردلاماق مىدلواد ى نعد سال كا

 .شوردلا طظ.غدادزاف ل 38 ىبلقانأو ىلاصو ةذل ن متل .ةن مرت نش. ورداد ئذىال هل لافو هءاخهحور 1

 نأ نك اان كيد دال هألاةف كرب هريخأو كاب تددان ىنع عنةعل ناهللاقو
 ا هللا ةذكة.هعأ ام أ ىع عتُم ئدىال ىراط 2 ١ ري_جأف ىءزع

 أوتااب تسل اوأثانأو 3 اروك ذحاللاىوجىلقنا رعاشلالوةدد و تالا فوج
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 0 0 ٍ ل ظ

 'ٍ 0 حاصلا دازر مش كردأو سأ: || نمعأ ن نءا٠ماع هفاك كلذ تامفاغاا4 لاق

 جاتا ةج وزتاد.هسلاكللا أر :ءلب تااق (ةئامعستلادع.توتسااو هعبأرلاةلمالا تناك الف

 بخلاوا أ بح ىنال سانلا نيعأ ن نم اه مباع ةفاسض كلذ تلعفاغاا لاقمالكملا ١١كلذل تلا

 1 تاء مبالاه د لاق نم نسح دقو تاربغا ادد دش

 ٠ ىتوبعف كتعنوىناولو « نامز !اركناكم نو كانمو « ىمر ىرظن نمءا_ءاءراغا
 2 ىنافك امةمانقلا مولىلا « مووركصىف ىتتاصاوولو « ىنادتلانم تمةماماماود

 مثناك الا ىلا كعم مويا | ذ- هى زو هلي هظ م24 نم ىلع سارالودقا لملك تنور 1
 ههمدو اهذأو نيةشاعلا بول قهريس>و نبرظا: ال *:ةقراصق سالاارأ ةانمدل دبهتسلا اهنا

 مش هرباراصو هيلع ف وةدن سودب و هءلامدقتب وهي نقتفءآر نم لكرامؤ قوسلا ىلا هيىذمو

 ىنالفلا للا ىف تءاطدق سدا نا لوب سانل | نم ضعبلاراصوة-رفاا دصة]هوهمتُتدح سانلا
 ىلع .ءاالالد 'روظ لود ض٠ !او ةئالفا|ةولا قرم ءلاعاطملوةد ضعءلاو قوسل| ىف تريشأو

 ردق»الو سانأأم ١ اك نم لمخ هردال لصد دقو هأ نوع ديو ملاك !ايدلولا ىلانوهيحاد اوزاصو هلئادا.ع

 لاو وووت قادتنا 9 يحاول باعوم ةودمأ م ةيرامو الكتل نع ادع :عنأ

 ساجوناكدلا تةفناكدلا ىلا سو نا ىلا د هام .هوهمادقو هل هءاعنيجدزمىنثالدناىأر ةءرنأ

 فَ , داغو حنا رنه هرم نم لكرادو قدرافلا او دم دق مهآرف سانلا ىلا تفتااو هما دقءدلو ساحأو

 لاحرلاوءاسفلا عابجا هءلع د ةءنإو هقراسغ,نأردقمالو لها ه-ولاكلذ ىلا ظن و ناكدلا مادق

 نوقتاىدا.عاباناتلقو #* 0 لاقن م لوق» نيلثم

 نوقثعبال كدا ع فنك دفا لالا بحل جتنأو

 هدلول زي دخاش هيدل الاحروءاسس 'افوةص زيفقاوو 4 12 نيج هزم سا ١١ نجرلا دءءرد م1 !ىأراإف

 نيحامسلا نم شن وردل-> روالارعشب : لق من مر اذامز دب موهرمأ ارب هت راصو لمتلا هباغلسخ
 د _كةدراصورحاستلاىلام دقت معقول !افرطند4- ءاع لءةأدق نمد اصلا هللادامع راعش هءلقو

 نمبيثكا ىلعتنان ناءلايهذق هناك اسسلاح تامزلار ةىأراأف رازغلا عومدلا خر رو 1

 نيتيملانيذه د ثنأو نيعلا عمد رضافأ نارفعإلا

 الاللاةن ىف ىلتلقذ # وأول لاقمممالا ام تان 5 الالئاذاردب هسش 5 :كىلع انصغ تدأر

 _كارظن الف ماحزلا لق هتد ل ىثناف ىعلاه دهب هتمدش عمك 0 وهلا يثعراص شد وردلات امن
 رءاسثلال وق «.لعىهطناو راانلاو لعل هنمرشهدن الثا

 لقهرط ةلا د ها # لى عاملا كل اذاهتييف

 دهزال ارثأ هءاعىرب 8 لوم ىلءهيشثمىفأ دمت يم لها دقراتو ىذع دازا

 1 "لالدلاو مارا ف ضاخو « ىلامالاومانالا سرامدق
 داس قاس ءاابامظع داعو 5 لد ى>قرو *+ لاح رلاوءاستلاب ماهو

 ١ أممص ىربم دذع م تلا اس رغم نفلااذفناكو

 كن زلئمهدآ شا زف « ابوغارهام نتاصخلاف « انرذعاستلاةم ىفو
 . اننمدلا كس 2 لاودس ال او واتساب مهي

 هلام
 ا

 ا 11
1 11 

7" 
4 3 



 ل 2000 000
 يلو ل مول ا ا ا 0

 4 1 9 ١

0 : 4( 
 . لات هيد نيد ض رآلات امقو تدك مث ردو لوف ع ىلع لاسقالاو ةيادصااو لوح كاد لع كبل ظ

 عج لمح رمأو اهب ىن-قزو داود ىأ نب دجأ ىضاقااباعدؤ تس سوللاب ىنرمأ مث اكتعتوفع ١
 هراظدناع .ه.ذ دي ىلا كلذ عسسج تاقثو تجر مايا أةثالثدعيواهترح ىف ىلعادوفزو ىلااهدنعام ١

 ميركل دي لكوتلا نأ لءاماآلان ماموب ل تلقا م ةاهزاهد ع نءهلك هركذتو ىدب فنينمولاريمأأم ١

 كلذ نمصالّتاهءفنوكم أمش ز عا نأ: رافداسألا ن هد-أهدنعانر 11 أن نبك تي نأ فاو ١

 + [ةتيقدللا ترشأ ىذلائأ رلاعنا4 تاقفءانغلان ءةيوتلاو عا ىف هنذا 2 هرأ تا اقوهامو تلق
 لاسف هت هدو تضف اه ءانغس< ناكمنالا ماط ف ىنءاحد ةةةراقنالوسرباذاوثددحلا فنحن

 ىلعامبلا لسرأ دقن اكو مادالا ضءيق لا تءدذاعأ قهتاف ةعاطوامممتلاةف انعىطقةثالاهل
 هتئانا تاقو كلذ نمت ءْزرةف نيعل ١ كا تانشل | هوز و دن عنمتع احد-ةوال ارهشأ لفة داعا 3

 لكوذملا أو تااةفان لع بسْصع لك وم |لهالتاقفانملع ضءَلاب ا هونونوه>ارهلااناو 1

 هراتسلاءارواسا اح ناك هنا تلاسةةرمالا ةقءتح ىررمخأ تلقق عمر ى -ةاوهمكح ىضقنا لكوتملانا .

 هل:ةذكلارنالا نم هع اجووهرصت:ملاهدلو' هملع م45 ةقداص نب هقدصو ناقاخن غفل |هدذعو برش 1

 لاملافتقمثهقااناك هن راه اوانأ ترهق لد وءااوءاكملاب ل.ل ال اورورشثلابرو رسل تلقثاو 1 ٠

 تهدف نيعتسملاورمصتنملان يد بر خلا عوقوب كل ذدهبريدلا ىنءاحوةرصءلا ىلا تردتاو نينمؤلاريمأام 1

 ا

 عيم انوحاممصقن الو افرح مم دزال نيذمؤملاريمأ اب ى ف , اكس هاهو ةريصبلا ىلا ىلام عدبجو ىدوزتاقثو

 نأ عن لأ نال اةءلع تمعن ندوه لكوتملا كدح مسا هماعام ني-:مملاريمأاب وب هترظنام ٠
 ةئيدح نمبدكنو ادد دشاحرف كلذ هفيادلنا رفق عركسلا تن دمعو :لالهأ ذو نمو الاكلوصأ ١

 هاو دم ى عدت ساو ماج نم ب هتق ديد س ضرالااول«ةناممىدالوأو هدرالا ف. اعلا ت جونو ٠

 مهر هدلا قرف نأ ىلا عدنه ذختاو فلما جرح مثةنسنيرشعانكالمأ نع جاردلا عفربانل بلو

 3( هنقوشعم عم نام ل اك روفغلا كمل | ناعسفروصقلا دعب روءتاااونكسو ٠ ا
 هللإهقزر دق ن+راادرع «ءءاوحات ل-رنامزلا مدق ف ناكمناديعسلا كلما اهيأ (اشب أ كحاموإلا
 رافت اننوهنسحة دشا نامزلارهدلولا ىم ءوافاجواهتحةدشل اصلا بكوك تنبلا نسف
 ”ةنسلأو نيرظاسنلا سعأ نمام ماع فاخ لادتءالاوءاهاأو لاسملاون_سملان مهللاههاطعأام ١

 ةنسةرشع عب رأة دءرصق ىف سان || نعام مخ نيةساسؤأ ال.و نترك ل كمينتدساسحلا

 كلذل وهّللا هءلْرنأ 5كنآرقلا أر قءامهدلاو ناكو اه تمد ىطا ط اهتتةيراحوام.يدلاوريغدحأ امهربلو ١ ؤ

 طالخااطعتو نارقلا|ظفح ىو دلو ىرقد ل جرلاوا مخي قرغت مالا تراسصفنآرقلا أر ةنام_-ومأ

 تلاق لاحرلا خل.مدلولا خاب اسإف لهم ىلا اح ات موا مهمأو امس نه ب باد الاونوئفلاو بأس ماو

 اه لاف هلى :لا نمعأ نءنامزلا ارو لدإو بجاحتنأو ىتمىلا هتح وزوال ا

 ل ىد» ناك دلا فهدءةتوقوسا| ىلا كءمدذخأت :ل ملامالغن اك ثي>تلاق م الغود |

 دةسانلا نوكمؤرما كلل سدا ءروعارمشلاو #ببلا هلغتو كذبا هنأ مه دنع رعد لجالوفسو

 د.ءرحأت || نماانأ ساخال لاقوة ا اءذه ىلع تماذاامأو كاتا غل ىلعه دب عضرف ىف كدلوهنا ١ اوفرغا

 . كدلوريصت : وماك+1تالاوهأذتانوادلو هل نأ فرعن الو لاش أر امنولو قد ليموقدص.ل, نانا

 اهبحرغنو هلاه- و ةزنفاوط اه ا ةكادح ألءاس انلادنعام رم نأ ىدأ رع تنيااكل ذئوأ امورك



 الدعوه ةول_سأنو « هل ءالك ىوح ىن دزام-اءف » ريص هل سدا لء3ىتح ل ةرزو

 رزن الوءار هال ىئاوملا مخر »* قطنهوربرلالئمرش 4

 را لءفتام تانلالاب نيلوعو هك وك هنا لاقت ادعو

 قاتم فاما الولو بدار سلا ىف نين هماريمأانانأ تدرطو 1كم هرط ب رطة فلن |اهميمانل

 تاس بالا ذهاضيأ ت دن أمئانصضتفاو ترصا

 ىترارح لوز ىت“اف مثلو 95 ىنادنق اندلاع لهوه يلا 5 هقوشم لمد سفنلاو هقناعأ

 ناحزتع ناحورلا ىرثنأ ىوس « هل .اغىرب» سدا ىداون ناك ناسم.ملان م قلأامدّتيق

 باوثلا نمهيذا نيذءااريمأاب تتعمد ىةأتلاقفردلا رهاب ىلع ىع لاقو هف. ءاوللا برطق

 ىد راحت أش ىف شان !ىكوقودوعل |ىمخ ل ةقهي دن نيب ضرالا تا قف ىلا ءتدتنا هحولة رح تنإ لاق

 نت ةمملا نس ذه تدثنأودوعلا ت ذخ افاه ا اط أ انا ىايمر تظن رم انلاواهاوهب قاعتمانأ ىتلا
 7 «ىلد.الؤ ىلاو- أ لك ىلع 4 يد تققاو احلا ةرابأ

 كاملا ق-ءاأودو زهءاماز ه ىو ادا هولذاماف
 نءنموئدا-.3ن ؟ !هراوح ثالث عم ىلاح حرش ”نمضتنأر هس ىعودودأأ ى 1 لاثو هفءاذتا برطو

 35 ' ١ امدوعلا ن دع اقر اتا: ما س لاو ال ىرخخأو هرج اللا ةي راسا كلير تنان هوىداقر

 تاسالاه ذه تدشنأو تامغتلاب

 ' اهلكةيربلاف عاطمىلام » ناكمزعأ ى-ا3 نم هند-ل-و « ىنانءتايئاغاا ثالثا اكلم

 ظ ىناطلس نمزعأن ماغي 1 ب ىردلا تاطاد الا كانا ٠ و ىفاء- بع ننهو ند وعأاو
 مثبرطلاةرح 20 ,راملا هللا صمىلا هيل امو تمهل ةءاغدلا طي رعشا |اذدَد ةفاوم نم هفيل ان | سقف

 ٠ تابقم يدب ند ض الا تل. قو هتاوقتساق ةفراذامودق أه ريخأو ةدراح تةمسفا رك د صقر ير
 ظ ىلا تءاحاسمن افردلا رشد هرمآ ند (ناك امامأو) 1 هرمأ ن مناك اماذه هدة او أهل اصث هيمدق

 ؤ قائل د - | ىت- هرب دأ ام ىلع ىت ة.عب هللا لعلو كراسءملا كمو د ةءةرخ ترص ىفاتلاقو ةناحرق ى هو

 ْ لاففاناىرح امتهان: ئدخ انماع لددقا ومداخ اذاو ثيدحلا ف نفامتد هدقدني اهل |تادولالالا

 ا ةدرادايذاو ثن دا ف نا هتددق املا ك-ور* كلذ مس نأ هللا لأسنواريهرخآل ء+ىذلاهتدجلا
 ْ ىكامت شا نافاسلابرمصقل|ن مدح رد ىرح لمع ف ,كىدخأاب د تلاسةفرتاناهومان اكو تءا> دقامتخأ

 ١ ' ءاسنلا باث هلأ نابالا هحورت ىف دل ل لاننا فه هو د ةكربب ةرح ترصو قّدعلاب ىلع نه

 ْ طسو ىلات ثا! تقولا كلذ ىف نين هفااريمأ ان تجرح 6 :اهينتسلافءاذلا باسيث نم دم تءاج

 اوعرس أ هتنشا+ط لاقوراك- : اهب أع ااا اظاف هدب نيد مدلناو سااح نينا اريمأب نادارصقلا

 : هيلع فأ لو ريختاب هتريخاف لأب قرع تار ابت نايت ارش ناز نفد راس اه دهم ىنوتثاو

 1 فيك ل اقدردلا ةرعتزرح لة دوه:ءابسوهّدقو نممأقمث ى ىرمأ رك: ىث ىد لو تانفأش

 هدد - وىلعهرخ[ ىلا هلو أ ن اثم لل 42 ةءاوحو هلي للا نس .:ضرالا تأ. ةفراصتاا دالوأ ضع“ ىلع نيرا

 57 يلع لخدو فرعصت أ م هلاوحاو قدعلا فا هرذعوا4 هماق رو اجر اهمالكموءاا ف قدصلا

 متفرد انرح هنريخأ كهرب اقل انوفا دن ِس رضحانإ ك.حاصن | اسسفت ىيطلاقواومداخ

 3 00 ابويا دم ها ساس



000 

 ١ نادلس اس 0 تعا 0 0

 تنأواسعسال كإ مكن انالاو' نك ١ مواقدادتنك نا كمد هنت ان ةحدق تا اق ىل١ تاق ىفريسملا 1

 سأب الوتنم دقه نان فريصلا ىناسارتلتان حلاابأت نكن اامأوهرووهساماو ةفماذلثاىز ىف |
 هلم تذخأ فرك انريختوا درأ رك ذ عطقتاالا ناذ ىشأ ىف ىتااردلاة ره بحاصُما 1 1ع ِ

 راد كمال قراساظت ضرالاىلا-4تأهوأو ْن طاشلا ىلا اهفلخ تح ف دكورمن وربختت ملو لاملا
 ءلدارعامو كتسفذب ترطاخ لءادرمأر بغت مأاهرعأب انوهىلاد ادوفء.؟نكءاواهنمكءاقىفاممرثكأ ١

 رظنااالااعامتحالاب ى مزخامو ئحتنب ترطاسبدلاان1 ى 93 ىتدم ان هللاو تلقفاوب عامجالا نم

 ق ند نسق نالوقامىءدروشدقا لا يا يلا اهتدج تال 0

 ىلا ىذما هنالفاأ م راد تلاقم' ىلق ىف كّتجر تءقوو هللا كان ةينلا هذ - متلاَعفةءم_صععاهن أش ف 1

 ناف كت داعىر> ىلع[ لا ءده ىفاهد نع ىلضفتل أدع ددو تأ .اعي ست كاّد-أن اا ىلوةوردلا ره :

 هنناو لادو ىناهدو كت ام لوط, هللا ىنعتم لونان |هتريضأو تداع مث اهبل تهحوتف ق.ذاهردص ١
 هراء تلاقفهدنع ىازخم نيؤعت تنأو هفيلملا عادصى :رضد نك-!و تفقونامازهربغىلا ىتوءدول ١

 تءاح ةعاس دعب , وةيراجلااملاته>وتفام.مو كاني ريما كروضح نمددال هناا لوقوا ما ىخرا |

 اهردد ىلا ىتهضو ىلعامسفن تقلأ ىت ًارامق ننمءاارمأ ماسلا تحت رغفةرخلا ل*ادف عدم ىف
 ىل ىرح انعام: دك ىرجاسع ىثد> تااقمثهرو < وهتنزو ةقيلملتا ساما, تريد فء5 ىإتلاقو

 ىلاهيقاعلا لء-ىذلا هنن داو ىل--أنم هتءساقام ىلعز مد تا اسةفهريغو فو نمهتءساقانعو

 دقىا 00 ُ رم زنموىل ززمىف كلو دةمال_ءلاماستو همالسلا

 ه.مدقعطولاذرأ ننوك اللوملا اذه بكتراوهسف:يرطاخاكن كلو مارا ىنهعم عهجأ ال نأ هتدهاع
 املا مالكسل | نعت تكسأ 0 حايصل ادازرهش كردأو «هناهثل نارتو

 تلاقةيراسملا نأدمهسلا كلما اهمأ ىنءلبتلاق ( ةئاءعستل ادع نوتسلاو هءلاشل ذل .الا تناكامافإ)ل
 ننوك ال لاوهالاه ذه سكتراو هسفنب رطاخأكن كلو مار لا ىنهعممم>أالىنا هتدهاعدقىفاا تحال

 منصأ ام نيرت فوس تلاةذ ىلاسعت هلل اءاسف ةمذلاه ذو متن هتاف هطالابارو هدر ١
 7 ا سس دحلان نضمن كان ن2 .ههلا ف دهم لذيأ نأ د الف لالا هعم عتجأ ىنح ٍ

 وت حو وسمو ير وحد يعمل يدم

 م م2 هر لي نيب تذقو س ا ءانقت رخو ىلع هتقيطو تادرس ان 1

 ةيراجلا 27 تن اكو هلل يزعم أ مأ ى هود -< مل |اهومأ ةبراح بحة ف, ءادنان اكو بارع ارامل تا

 رعكرالو اهل اصدال كاملاو ةفالثاةزع لكوت او هلاصتاللاهلاو نسم لازءل نادر عدو هته دق ١
 فنواالوخدلا وىراوان مادرئالن امنع لغات هنك-أو راسثلا بمحل همهم لق ىفنا عمال سف

 ميد تع
 - م

03 

0 

 راعشالا هدوم تنغوراتوالا ت دشودوءلات لأ انْلاب اهرمأ ةردلا رع مثءانغس ناكر و نمار 2

 : ىناسأ اردنا نسملاوأتنأ أمأ كم اع سال ساحات ل اقو مخ شرف هم !ءوريرسجلا ف تءاعفاهترعح

 و واهعدب لد .قواهبا اجرح !نسحلا ايأأ. د تلاقوامم 8 :ءاوأ لبا ةفردملا هناكم ىضياموحوو ةءراخلاعم ١

 نينمؤملاريمأاب ىنتذافا م فاكودامةرثك ن هاتر ## دب ربعاح 0 ,اذنااننأرفانتفتاانةمهظع :

 ىوهلا فر عيال لية ىت- كره «رهدأا نكسانذسام ىذقنا اسف اهتدبو دي ر هلا ىساتبمت 2

 1 م 0000 00
 يا ١ الد 0

4 
3 
 أ



 مخل. ١

0 

 7-2 يي
 فشل

58 1 0 
 ا و قوة يص دم للا نم رده ب ةَنامف هس هب لافو سا نم ذأ
 4 1 وقورا سد فال[ ثالث هتممق تدقاوءلاورهاوحلاراهضرما دومام هل تذتأو ىتيب ىلا تح
 1 لاف ممم لدر هل تاقفراعتلا ن لوما لاقورصنلالخاد ف ةرح بل دو ىنذخأ م ىمهلف
 وبأت !ىدذعمص دقو ىب- اةهبتك-!ءاريثك مث ىلتددهأ أ اللاقاذاملَن اَةْذ كلرمأ ىناردق
 اهدنعاولسأ نم لكت ىتل|ناهتئاوف كمت ل ىلا نيئموئا اريمأاب تدكمأ ةقريصلا ىناسارما نسما

 : كءءاهربر.هقلاىراوج عج دنع عاشدقو مظعأوايمارغل ان مكلدأ هارت كا 7

 تدعصأ اةىرادىلا تدضؤ دغىلا ىن عوف ى. هلل ىلع ى ةدعا كذا ديرأتاتفديرتئىنىأو لاق

 تاعخدو سمالاي:ةفماد ا دنعانهتمدخ نمتغرفأم اهنأ معا لاقءا الف هتردص تاندو هيلا توجو

 تدعقفراما اخ 1ىلاىد:عد»قان لب «عاسضالا ىلعتم .زءدقو هءرجْل_؛؛ دعا _مثد-ابترح
 ىسول أف ةفءاذنا لا- نمدلحو بهذلا نم هب وسنه ص .3 هعمو ىتأكولما اباذاآ ل لا نحاخفهدنع
 ١ رح وذ_هىللاقو ني رناملا نمنءةص را هرف ل ىلا نانغا دلال هبت تدق ل رخواهاا
 ةفيلللاة داع ن منال لوفلا نمةم- باونالا ن هم بأ لك ىلع عضق ارباع تررماذاف صاودنن | ىراودلا

 ظ حاسما مالكلا نعت تكشف حابصلاادا 0 ةءا لك ىفاذكه لعف» نأ
 ١ لاا كول ما انأد. 20 خاب تااق 4 ةئامعستل ادس نوت ىلاوةياثلاةلمالا تناكاإف)
 ١ نأةفيللتاة داع نمناللوفلان نهةدحناونالا نم باب لك ىف مفاهماعتر ,رماذ ان نسما ىنال
 ْ اذافرمرملانماهبابةسستعتر < ىرت_و ىلا دد ىلع ىذلا ى 1 |!ىردلا لاق أ:نأ ىلا اذكم لدغ

 اذك هتءالعىذلا بالا ل_دافاياباذكو اذك ىهفباوالا دعؤَتءسناو ل ديباوسف املا تلصو

 قودنص نكح أولو همف ىلع نوييهللاناف كورت امأواهدنع ذأ و كتءحاصكارتفاذكو

 ظ رغا طسو ف ترصاملف لوف بح باب لك ىلع عنأو ناوبالا د ءاو ىثمأ ترمصو عمجرو ىكرث
 ْ ةفيالناوهاذاو هتلمأتف مد رقىد»ىو<ءوضااكلذ ل٠ .ةأو عومثوض تدأ رو ةمظع ةط تعع#

 ثناناتةءاءازا نفل ه ىدخأاياهتبحاصا لوقت ن نم ةددحاو تعوق عهنلا نهعمو ىزاوخلا أوو

 / هذه قو دامك ىترتح ىلع لوقلا ةءح عضو ببطااو ررطعلا دارت معو تر ىل ءزاح دق ةفراذتا
 ظ رسال ةفءام اىزيب ىزتلا نال بءوعرمأ اذ - هنأ تلاد ل.ةءوهأهو هفم تاور !|

 اوفطعنان انوه لو وىراوملا ىلع صد مدا ةكاذاو ب ا راق ىنمعونعلا برق م دحأ هءلع

 ١" نءةر علو ةءةةءلنا تعوق ىتيحاصت مس ىلا اولصو ىت>اوش هواو>رتخ : ماولخ دور خلا ن هةر ىلا
 نيب رسثت | لاَقذ ةقماخلا مادقأٌتادقو تر ذفاهورازفاهو دان لاةفردلا:ر هةر هذهاول اهله

 ' كلءظاءذ- هىفأ ارمشلا ىلا لم مأال ىتافبرشأ الف كَءاط ىلارظنلا رالتر طم نكت ل ناك ااةذةلمللا
 ةيراكاذاو عومُلا هيدب نيب تاخدفاهتر#ت ىلا لوخدلاب رمأ مث مث ىل ال ةلادقملا ل عقدانزاغاللا هو

 ىلع تضءقمثاذ- مه نانو م ثم رفاه دم نا كنك وون ل كاعاو وع و١ ما

 هقناكلد اناا تاقواهيدن نم ضرالا ت اهقؤتنأ نمىلتلاثو ر-حلان مةرح ىلا ىتد_تأو
 اا تلاتة توما نم اعرتتد كلو ىمهمذاقناي هللاىلا بر ةدتو ىندجحرتو ى مدى م اومأن

 _ نامأ ف كإء+اانأو كربخ ىقددأ تل اةؤصوصالأرث :أ ىلع سرت ل هذ سانا ام هتتاوال تادف صاكنا

 1 ةطرولا» ل هى تءقو ىبح ىه نب ربام ىلع ىله+و ةن | ملا ىئاجدق ى عال هان كاعات تاق

 5 5 ' تالاقو
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 ةلجدلا ىلا تءاح ىتحابتءمتف تفرصناو دقءلات ذأ ىلعهن فرد ا لطفا تاذ ذل ىناسارللا /

 تأ أه راف: أاهقاو تدكمو تكهذ تيه قا ميدي نيب اهاءقأل ضرالا ىلا تءمواف# كم ١

 ف مهلك ى-ادن ل> دقو نم: هواأرم أ د تءدرق لكوتم اهفءادنارمهقوه اذا هّملم اتتارصتسلا > ١

 ارو ىلهدتنل لام ت3 دق ىقفنىف تاَعق ران دفال ]1 َه | «د طا يهد ل_-أدقتناكو امندلا ٠

 تاكو ني راطدلا قوس ىذا ىلا ءكو ىنءاحىأ اكدىلات>رامأف مقئلذدمامن صلال

 عسر مو هتث د لريذم ىتدغ هداك ارك .عرواتب لا ملارشتمالارالامىدسا كلا ا ا
 تبسة أت هف انا هلم ىهو نان رلارم رع كاوح 1 هناىدلوابىللاقفاهءمىلىرحام ٠

 ارمأكاإ ادا كذ ىناعاوامل ضرع: :تارذ دانك ةءااذاو اهبل سف:لئشتالو كاست دلل
 لغات ا,قأدقأ مباذار مشا اخ [ناك اقرا || ب ىاقىفو بهذو بكرت رثمفاتكال لصخبالثا ٠

 اىدلادحإلا طر كل ذ ىلع ىن-اجا4 تاق يفت مد تلذ يءكا عامل تاتل جنايات

 نكءاو هنمريك أىاقىرالام ارا نم ئشالم اةقامهقار تار ةحرتك فانا ش

 نال؛ىلاهذ هذ تلاقو ةقرو ىلا تمفد مد رعر مت لك ىف كارأ ىناربغ ل تماتيك
 ريدأ فوست لا ةؤك ادن ىو رو ىلامو لاس ةجاحىل سبل تاقفا فام هنم ضيقاو ىلدكوهنافىنالفلا |

 راطظملا: شا | ىلا تؤ تفرصتاو 2 عدو مث ىلسءته_.فتاكنا اولا كلوصو ف نوكت رمال ٍ

 مثلار اقم راما. .ةتلخدىذلا ناك ىهاهتأرف :لكوتملارادىلا ىمءا-ف ىلىرحا.ع هتريخأو ١

 لاقف عانص» دنعو ءااش ثاأىلع رطاا لاما |لاءقاطا. .تىأرفتفتلامثاهاعفب لمح ىفاريتمراطعلا ٠

 ريئان دةرمش عدل ع دان هطاعاذأو تل هام .كنأدل لقوهماام د-ةثو ك.ءح ىتقان كو لدارم لا: م ١

 1 "ا رلا اس دلا نم نقش ىعتذخأو ا دنا كلذىلاتهبوت مث ةعاطواعمسد] تاق ٠
 هتيطعأ اهتطامخو مل لءمغ:نم غرفاملف ةمسرفريغزينثاو ةمحر ةنينثاسالمةعبرأنيتاه

 ريو

 ترصو ل دزعءرض> ناو كلا ه ل2 تاَقذ سا الا لَ ىلا د ,دم مثريثك,هداعل |نعةدابزاهترج | ١

 هنراشا هراخنن نا ناك دلا هدو ىلع فلم | تاقواشريغمدن ءتاصت مث هعمدوعقلا لم طأوهدنعدعقأ ا

 طامخلا لاسقف باوملا ىت-هل هتمهو سدالاأ نم ْئمهممعأو ةفماظنارمصق نم هجم ربخ نم لكراصو لعفق 1

 تلو ىواستةل- لكو د ه6 ؟ ي] - هن ام ىدن ءتأاعقك 2 ل ,دح ىقد هت نأ ىدلوان دنرأ ماد 0

 سارر د تمامو مهردلا ىلع بس[ ردات !ا!نالرحات لءهفودامامهو سان الاهمااغ تءدوو لاس ١ن

 كل دارم ىلع كنواعأ ىت-اده*”اربخ يفرم - أف مول لكف كءس .هنوكر امو اذاطلاد ذه ى طم: ىب-تلاه ١

 نود لاةفةقءللنارمصق, ءراوسن مب رال تاق نالاقف :تلقىشاعتناامأ هناك دشانألاقمث 0

 ةداوعهذههالدو لاتفدلاتةصوف ىل اهفص لاّةفال تاقاومسأ فرعت له ىل لاق مث 2 سا ذا| نفي مك هللا 0

 كلامصتاىفام» 0 نوكد هلعا ةقادص# هدول هل له>أف كولمان ل 8م ةياتشل لكوتماةفاطا |

 نيب ورش ع ةعررأ لد !قرمقاا هناكو هو ةفيلذنا باب نم لءةهكلولمااباذاو ثد دملاىف نذا.نييفاهب ٠

 ملهأتب وابل ارظنم راصف ناولالارثاسنه عباس دلا نمتناكو طايدلا ىلاهطاش تا! بانثلا ىدن ١
 "اة اتا اه ألاقراعأل نم لجرتاةةتنأن ملا 4 .اعتادوديلات تقلع ظ

 ا هل. ا 1. 020 ا

 ١ ا ا 010 010007 0 00000 20 500 كيا
 / 10 نلت 2 1 1 2 0

 . نسحلا أ نأد معسل اكمل |اسمأ يذل تلات 9 ممل نوتسلاوةيداشل ل انا اننا

 كا اىدلوا كمل اة ىلىوحام عم بأ تدل ة,ئرادلاتءعسر حاداو حن تقل ا



 هه رشدان 5 ىلا نسما هقئاو كس ألام لاخلا ذه نأ ن طال ىدلوأب ىلا |ةذيهذاوأك
 . اههلاملاتذخافلىلااذ_هىلا جا استحال نعةينف كأن هزاف تنك ىل زاقهما ا ةحاسحلا تقول

 ١ راند فن الآ | ا او لكاسملان ا ال1 ترعو نم هوا اريمأاب

 1 اهعب نعكتءرغد ةىدلو اد تلاةفرادلا ع .ءانأىدارءاسهف تاقمةعيضنالوامالك ى مأ نهلدقألو

 تلاةفاسوء.ب نمدءالثمالكلا ىلع ىل .طنال اه تاةفامل : اثأ قعمس لد رباب ك6 ملاعب 2 كناىملعل

 كرت :نأ ىلع غامما كلذ, اهلا هتعبأ 3 ىف كروم كونان أ طا رانا فلارا عهد ع اشهار | ىردن

 دخالاواهدب تحت لاس !تاء>وراشب دا أ مهنه داو لك تطعأو ىنأءالكو تيلطنا هكر

 تااقامتلعفذ كد أن اكد ىف تن أ دءعقاىل تلاقو هدفر 5 "الزاملا نماضب ست طعأواوءمءاطعلاو

 |. ديك اوراسو قاءاسو فراصلا قوس ىل ةرغا ىلا: تودع و نع :هزااريمأاب ى مأ

 اهدنءارخ دم ناكام ىل ترهظاةن سلا ةلاسخلا كلت ىلع ىما ىنتاراإة ىلامرثكو متيرلا ف باطو م
 ناك اكىلامرثكو طد رفا !اهبذ عقون اك ىتلا د الءا ىلت داعد مث سه ذورئا اون دءمو رهو نه
 . لغادنمهينأث رح تيفب مث :عئاضماا مهم .طعاف ىلا الك و ءاحوةد_«لاملا|ز_د ىلء تنكح مو

 ظ لجان و. .ءلارب مل "ىلع تايقادقهررا حي اذاو نءةموئااريماأ , قداع ىلع ا ميقد - ءاقاناامدسف ناكرلا

 تاقوهنبأت طاق هن اه تاق ىناس ارنا دجا نب ىلع نسما ىاذر جل ز_هأتلاقف ارطنمابم
 0 كمالذل لقىل تاتو تسل-ابنا م 3 نئمؤااريمأ ا طرق 9 مل ةعشهدنأن ؟ءاوانأوه

 ْ لالا لها انو ترص :اوهدخأو ا هنزوفراد- راق تامر دةثاماةىفن زب

 نه ىنرجبامملوقأامردأ مل ىناهتلاو تاةفاس4 نز ىفتاقرلة لاقءهقلاو الت اقاهقر هز أ ىتال للا

 ا هل تلقف هن ريضرلا 4_-ندوت / و كك. وشو عزم ىأ عرب غنماهعيتو مالةلام اةذا هكا جواه_سح

 ةنرضاأءذ-ه ىقن ضو تعجر ىف تسح أ ملف بهذت نيأر نال ةيرزاسملا تهت ى 2 :ألاةو كلايام

 ٌ املف نينمرئااريمأاب اه اوه ىف لعل | |لهاذان آو تأ ات ملواهرأ ل ارش تثكم ع ىنيضفاتتنأتداكتف

 0 تلقكلءل تااقوىريسغ نعيد لا ورانا تدك لمار ماا ماذ انستا

 | كإامكخورو ىلامذ أ ىل د ل ترس لا تعال ةلارملاهزدنأشام كسفنىف
 ىلنز ل تااق ماهر دصواهه-و ىلع سعات لامملاو ىلا لاو ميرا تلواووسو نن تر

 ْ اهءيتفاهعتا مال_ءال تاقف تفرمصناو اهتذخ افرين ان دلاا 4 تنزو ٌحةعاطو هوم تاةفراشي د هت 1

 ' ىلع تاق د ئايماذاو مادالا ضء»ىفساحانأ مند تأت ل ىهوةد_هتممو توهموهو ىلداع مم
 ّْ ُئدىأىلءا4لوقأن تدراقامااتعن>ادق لارا: داثامس نزل تان ةءاس تثددو

 ١ ىنولرفصد و ىلهاةمدعت ر ثا متءارا طكنم:موئااريمأ ايانأو مالكملا نم مارغلا ط .ةرالاا طعأ
 رعانتلا لافاكرصأو لوقت آديزأام ىدنأ و

 تعاداكأال ىدتوبأف « ةءاعةاهارأنأالاوهاش
 ١ 2 "11 ةوسلا تلمو تأ ىلا ىمغن |هتعبتو تمقف تفرصناواهتذخأةراني د ةثامسةلاا مف تازو م

 , ىنرظن الفران دةثام_سجخ ىفنز تلاقذ ىتأرف تتفتلاو 3 26 هو 200 1 ناسا ىلءَتْءقوق

 : دقعلا ت ذخ افةعاطوا همم لاقف ىلع هيو دقعلااوطع اهل تاق ىتماظفعو ىلا ماقد ةعلا بحاص

 0 حاملا مالكملا نع تكس ابلاداز ريش الر نار تارسأا



 20 , 1 50 2 م ا و هيلا لايشلا 5 ا ا را ا ل ا كك ا ل ا ا ا الا ا ني راةزز أ ير نريجو* 21 تالا نيو كانا | رم - را ك0 2 رن 0-0 لل 51 - م ا ان 152 ١ ليغ اب 1١»

 نو 3 ٠

 ساحل اب قءاءامىئاطاب لك-ةيورامخالادرودوراعشالاد ثنو عمن 00 هر هر 1

 7 ذلاعاو 0 سوفت نب رظانلا شهديرخآ س اع ىل انا مث نم رهشواذ .اك اتتودحنسالاث !
 : تأذ مدونودج نبا لاقانح رثأ تاازوان كدا ةةءمعتأب ولحوم :سدهك اةةرسات امدقم5ُ
 عقدو برطا اووهالا بي هنأ هتداعن ا عم سوفا | رق هسرفاسإ مس و سوء ىف ةةمادنأ زي

 "مث هسو لاوزمد تعو هسومع بدسأم ىرتام سفن ىف تا مول ظالو دو ريغ هنأ فرعأ انأو مومهلا

 هضفااورول ءلاو سهلا ىطاو وقّورملابا ارش اورمضد-أو بام>الا لش عمو بارما ىنءطباو اح

 هنمج رخو جتفدتةروصة1!باساذأو ن ناريمان مس مضت هر وصقم بار ىلعرادلا باد برضو

 ةصاقرو ”كذدو هداوع نيدأم ىراود كورال |هعب ارق يهوح وو راكرأ د مزاود ثالث

 !همءرارمشو جاسدلا نمةرا ة:سراو> ثالث | نواة“ ه برضذ نودج نبا لاتهكاوفلاو لقفل اان امدقمث

 ىدلاوه نم ملء: لرادلا بحاصو هعيجا ذ- 0 ةىهذلا نءاماةلحو مد ربالان م

 سس فرعأرا أد الوأ نه«لحر انأاغا ىدسأب , لات تن[ ف يرششًرادلا تاما ةماعلا لا

 نكمل ىد سان هللاو لاق لدرا دى ؟ ةةرعتأ فيلما هللا 2 ىناسأ ردتادجأ نب ىلع نسملا ىلا, سانا

 5 ةدح هنيأب د ضتعمل أ نءئمؤماريمأ اذه ل- ران نودج نبا لاف مركملا ءانج نم دحأب ةفر همىل

 ] ندم ءااريمأأب لاقو فو نمدعتربوهو هفيلختىدب نيد دال لقول -رلا ماقف هللا ىلع لكوتملا
 لاف عوعت: نآكلأس أفكر بدأ ةلةوأارهصت ىمتدأرتن ا نيرداطلا كدب آى
 هئي د ىتقد من افاند كرلع هيركسنأ اما امأو هماعدب زمالف مارك الا نمانعمهةع:داماما ةفيلشلا
 ندع اياذع كتب ذعو ةصضأو ةدح نت ذخ أهتقرقح ىقرعت ل تاو نم تو ىلع: كلذ :رة:سأو
 نمانأ ةف.لخلا لاتف نينمؤملاريمأأب 0 أىذأاامو لالا, ثد- أنا هتئاذاهم لاق هلثما أ

 ىدج مسأ|- اءاذاف كداث ىتحاتند زواهشارفوامناوأواهتس> كار اننأانأورادلات اذ دنيس
 ىلع دحالةردقالو كوادر ىف دصلاو كراع ىتحلا هناك دبأنيذ ارم هأأي : لعام لاا للا
 نينمْؤملاريمأاب .لءالاسقف ىندح هل لاف س1 ف س 0 ريغب ملكش نأ
 قرخا نك وىلأ نمالو ىف :هريم أد أد | دعم نكن نأ هرمأ فئاطلب كودو هريصتي هللا كدب
 ءالاقؤ كش د- ه- لو ةف.لدتا هل لاةة ىلع هترك-ةأ امتد كدد- أى- كرصبو لءومو كندذ

 ٌثوناح قوس لك ف هآ ن اكو نب زازبلاو نب راطعلاو فرامل | قوس فأن اك هنأنيةم لاربع أ
 ةوللتا ل-ال فرا.صلا قوس ىتلاناك دلال خادن مهرج هن اكو فاذصالارئاس نم عا ضدو ل“ كوول

 دإو هلن ,لو د_للا نءديزيو دعلا ن ءركم هلامناكو ءارعشلاو عسب هلا لحالناك دلال ه- واسف

 تامم :ىلاءت هللا ىوقةدو ىل : دلو ى :ادوأو ىل رناعدذاثولا هترضح الق ىلعاةمفشو ىلا ناكو ىريغ
 ءاتدسالاو امصالا تذل امُثت رو تعاد تاذق ا تلحش اك نموا اره قبو ىلا هز هلنادجر

 تاراقعلا تعيو هع مج لاملا بهذ ىتحامزاك اسهم عممأ لفهيلع ىنم مولتو كلذ نع ىناسونت أت ناكو ْ

 عتبات أدب رأى هال تاهو ننزل ما سس رادشا والا ءئءاد قع لو
 ىالآ ةسجل ىو اسست ى ىَتتاَققهااىو ًاناناكم كل نرهتال او عضم :هتاسمتءناىدلواب تااسةةرادلا ظ

 تاقرادةا !اذهءرادلا هده ىز ةساتا اقر وأ ءاايرحتأ مثرانب اندفاارار ادام ةلج نم ىرتش ا فرانيد ظ

 رادلانا ىف لذكر نيد فال[ ةسجن هيف ىنيصلا نمءانأ هنم تج رخاو هتضثو ىقباطخلاتءاتقمت
5 

 د |[ 7



 1 0 ش 9

 0 قاس ارورسم ىانف دنع كلذ مظعذ ءزخ[ىا هلَوأ نم د دح هندغ كو 10

 هتعاس ن موو ةءدصلاب و هب ىت' او ىنال دذصلا مساقلا فأراد ىلع معهاو عاملا ءدهّق ىذذا ل

 " انمىتأورو رسما هاه فاتلاةلاح فىهواسهرع نما رقةءما اىأر_فهرادول_عء اسك

 هيدبارعطقاوهرذخلاقو ىنالدنصا !ىلاتفتاا مئاحلاج نمسعت دشرلااهآراسإف ىنالدنصإإرو
 ثالدك مهام:..ف كلذاولءفف هاربا ىلا هك المأو هلاومأ او سو ءوءلصاو ةموصل اه ذه ورب رم يذلا

 نبميهاربان م ةف,لدناب ثيغتس م-مياع لمقأ دق ليج دم_كاادلاوةرصبلا ل_ءاعشللا ىف أناذاو

 تاذعلانماهدالخ ىفا سس ن اك هنادءثرلا هل لاق هنن: اذخأ هنأ هءلاوك-ثورصم تءاصّنصالتا

 ناطانبا مالغلا اذه نركينأ ىضرثال | ثرالا ىنال لارض اماق سسصمللا نارا صأولمقلاو

 جرقزو دو مهلاو ىضاسقلاب فيلد اعدف نينه اريعأاد كلو هني ةعاطواهمسلاستف كن. .ًالال_ هب رسم
 مم اهعم ش اعوددالب ىلا هز_هدحرو ىذ الدن_هلا لاومأ عجل بهوو بءصخلا نب م.هارلب ٌءءدصلا

 توعالىذلا ىحلا ن امسف تاعاساقرذمو تاذالا مذاد مهانأ نأ ىلا روم- قو

 يف (ردلاةر ع عمىفريصلا ىناسار دنا ن سلا ىنأ ةءاكد

 دادغ. هل ناكو سفنا! فم رشةمهلا ىلاعتاك هللابدم2«لانادمعسلا كلا ابا اضدأ كصامو

 اي اعرلا ىلع ناحرف:.نودج ناو هامووجر + ىثسانلارومأ ن مهيلع ناك اموريزو ةءامدم
 عراشف فرطا قاقز ىلا. متادقوريسفأ اورحلاا م مباع ىمغسانلارامخأ نمددتن ام ناهس

 ارهتقءانئلان امان ام-اص نعم مفتءانبا | هاش هنسحارادىاقزلار دفان أرف قاتلا كلذ الرو
 لا فريش عس راد ءلفرمقااك لك «_>ونامداخرا دلك نمجر ف ناس رثس باعلا ىل_ع

 تقولاا ذه ىلا نرص دقو ناغدملاعمالا لك ايالى دس نال ف.ضمو.لانذأت-اول همحاصلا مهد
 كاد دننأ دي الورادلا بح ام مرك ىلع لءاداذه نالاقوا مهءلاكن م ةقرلخنا بهتفادحأرأ لو

 ةعاج مود قىفكدسنذأتسامداغإللاق عانمهملالصت ةم_هنىفاسكلذ نو رة

 ىلعمدادنا ل+دفراهثأ |ىز ىنرك-::ةمعرلا ىلعةجرفلادارأ اذان امزلا كلذ ىف ةةاخلان 07 1

طلانس- هحولالءج هباذاو هسفت ام عل اجرخو ماقوح رفدهري_تأوه دم
 ص.,#«-,اءوةرو

 ' الوسرالدأل اقامه رالف توقايا نم تاه دن ىفو بءطااب مض وهو بهذ _هءادرو ىروبأ.:

 ١ اهن'ثاك ناطؤالاو لهالا ىسنت اهايأررادلا كة الخ دالف مهمودقت ماعنالا هاغ امملعنمءعئملا دال

 1 ا..ل|مزاك-لا نع تتكسذ حابصا ادازرمث كردأو هنآنملا نم ةدطق

 لدا ة فيان نأ دهسا اكلااابعأ ىغلم تلاق ( ةثامهستلا دع نيتسالةمقوملاةلألا تذاك ا!ذؤ

 و روؤرعم

 3107 5 83 . 2 - 8 . هب

خ ادنمون 20 ا 3. ناطو الاو لهالا ىمنةاهانأر هعم نءووهرادلا
 ْن ههيقناتساوا

 لءأةيدضتءملا ساجو ارساعف شرفلا سئافنب شرما عك امأوراصدالا شددت ىهورادثالارئاس

 : ةهادنو نم ترعأ تلو ريغذ ل2 «ع> وتد أرق ةفمادنا ىلا تر ظن: تو دج نءا لاف شرفلاورادلا

 ٠  انادغف يهذلان متشطب اًواح ٌمسضْغ ى>هلايامى رم ىعفن فتاقهتءأرا إف يضةلاواضرلا لاح

 ١ انيأرىناوالانعةرطغالات غد كملف نارزيملا نما دئامامباعورب رذلا نم ةرف ساؤاج انيدنأ

 0 نا هللاو اند اداساد هللا 5 رادلا حاصلا من اونصريغواناونص ناوالازع عدس رلاردزك اماعط

 0 عت رادلا ب >اصراصو ءارك-لا الخ أر داك ماعطلا اذه نم لك الاب ىلعاو .هناف ىنانض[ دق عوملا

 ا جاحدللا :



 يلق ةفجرلا تعقوا منأر القت نانا مطو ةحانف اتحو ة> ق كاك 07 / 3 |

 هدم و ىل ا مهم ل>رىنرأغ :رق هيانأىذلاعضوملااولةدقماسملات اهجاوشتةلاقولاولا لخدو 3 ٠

 053 سو نمار اا ذه ىلا هللا ناهس لات ىبمبرقاإو عارذم_فنا.ةفوط نيكس ِى

 م واهلتقن هان :رعأامواوتلتقام هتلاو تقف ةلو: ةقملاه اه تانقْئثىالمالغا» لاقو ىد_بذخأ مث

 1 ىف وعش ى : 6 ا ا م اذ_هتاخدب 1

 7 ١ هسقعارب رضاف ةسنيب ىلا جاتحجالاذ#ه لاقمدلارث 7 |ىدب ىلع ىأرأ !3ىلاولا ىلا ىتم دقو ىل ل 1

 حام ءملا مالك- !|!نعتتكسق حامصلاداز روش كردأو 2

 بصل نبانأ ديعسلا كا اهبأ لب تا | 3 :امدستلادعبنو.بجلاو عسانا ةللاتناكالفإ)

 ثععس |.!9«قنعاوورض اف ةنس ىلا جا اتألا ذه لاقم دلا ارثأ ىدب ىلع ىأروىلاولا ىلا ى :ومدقاملف لاق

 نيم لا د ندر ام وادب دشءاكب تدك: مالكا اذه

 اهاةماط هيلع تدةكنمو 1-0 انيلعي يك اظخا هامش
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 هنا م سما

 5 3 د .
 8 قطب يرام موووت ندع ب4

 أه اوس ضرأ ف توع سدلف 5 نترانف تلصبتستاك ندعو

 ىلاولا لقا ل3 نه هج واد_هامهلئا اولاقودالملا باقى ىف رق ىلع | ١.ثعم تدقوف هق وش تدهش مث
 ىلاولان ذأ: ساو «فمس فاسأل و ءاطغ ىءءىلع او دو مدلا عطن ىف ىنوساج أف «قذعاو رضا

 فاساب لدن ماءادوعدلوق لأ اقو تاءةأدق ل_.اذاو ها: : رغاو تدك نع برضدنأدا ارأو

 ةفرلخلا ىلا هرحاح ل _.رأ دقن اكررصءبحاص بسد: ناوهو سيرغرمأو رجحت بحس كلذل ناكو

 هنأت مه« دقو هنسذنم نمدةفدقىداونا هءْؤهلرك ببال هتءمصو ف /واءاد ههعمو دش راانورد
 اذ بحاملا عم ىلا هل سرب وهءلط فد متم ودرع نعص د ب ناهلن أ هفيلخ ماعذا ن هدوصةا أو دادغس

 1 لقى هنعنال سب ةفراداو اولا ل زب ملف هرب ةةرقح نع ثدعن نأ ىل اول ارمأ اكسل اةفراشتا أرق 0

 ىلارذاس نأ هرمأو ىرضضملا بجاعللءاطعاواناتك ةفملدت |سةكف كل ةغم !ةناريح ف ةرصملاب هلا
 هتعاس نم 2 هدمسدأو ىلع ب حاسم !صرح نؤرب زولا عامت :|نعهع اهسيمديلا نايا

 ازهامسجاسملاهل لاةفهملا ل> رتهقر ءو تالا ىلاولاىأرا ىلاولا ع ممدلاعطن ىف مالعلا ددوف

 مالغلا اره هدون |ناطا الو منأ فرعي لهنا اقلاو ىج احلا لاققريشتاب «ربخأت تاشايو مل

 لاودال اهدّش نمدل اجبهذدقناكوهنلاهمدقفىلا همدق لاف هله هقاثو لك هرمأو لقد انمهحو ١

 بجاملاىلا ممهاربارظن امل كم ةاوتقملا هذه نأش امو مالغام َك م ىنري-ت|تحاملا ألاف ١

 ظن ايف ساد نما ىلط ق تم تاما ذلدس نر منها" اانا ام أى فرعتامأ كلذ وهل لاعفهفر 3

 لاقف هنولر دا بجاحلا نم ل دحام ىلاولاىأراإذ همادقأى لع بكن |هفرعاسإف ةفرعملاةباغ هفرعف ش

 لهذىلاولا و «رمصم باص برصدلتا ىد ءس نبا لة: نأ كل دارم ناكل هرامج ا كد وسدحاملاو] 00

 هتاحتلوتةمةمسصا!اننأروةةصلاهز ١ه ىل وا .ًارانغاو هفزع| نبأ ن هىالوما هللاقو يحاسملا

 0 ف,كتحوفاروذهءلتقامواماعرش ءةىهرمعلان هدأ م ل ,الوال لسنالك :اكل 8.وهللاقف

 ش مالا اولخ دق ةهءدصلا لآ : اتىلعاو نة ىلاولاو بالا لاقم ةهلاح نعهتلأسو هتلهم أ اله المتق تقم

 د.شرلارمأن ى ءرحاعةفيلللالعأو ةذالدلا ارادىلا هل رأقىلا و |ىلا ءاوتأودو ذ_افاهاتااوأ ايفا ناث

 هللاقو هو-و دش .ر أ مست هن هند هند ىلع اإؤبم_صخللا نبا اراضءحاب ,رمأ م ةسيصل الث تلتقي

 جوي نين سيطسسالا

 عده »
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 7 للا اا ا
 بم 5 ضي ظوباا

 000 نانو تنم ا ير وا رام اءأةثالثدعقناذن :اانةداعو

 ا ىناتسلاب اذاو رو للا ىف نازنو ئطاش ثلاىلا نوح وت من وبا. نسداف هعاطو اعمءا4 ن «.1ةوكِلَذ

 نه نافاهت» ورذذ ا: ١ طظدح كلام م هارب اد ١ هل لاةق هأ ىرج ىذلاب لعدن عامو م.هارب أىلءل.ةأ

 ترخالواتءارالو ىن 5 :ًاراممههاربالاققكتارنوك :.:نأن اخأ انأو م ايأ ةثالثا امه مق: نأاهتداع

 عو.ءالاف ى : انى ىدنع ددهؤان ؟ءاوازك-اه انك اَلَد رول لاف ىدلواب تقدص 1 8 .مل ا نم

 لاح رىثارو و هءاع نفاخ أو الام يمن | ىد بان مهاربألاةفاهيلار اظذاا نم عسمدواهأرتو ى املا

 ناسا ىلا هج ون مد اربأنا مث هعدوو هقث اع مث ل ١ ارق ىلع زمد هناىدلواد لاف ىنوسغتس نأ ف اخاف

 0 أوناملنا باو لا اًيو«فالزان ناكىذلا

 و هعدوو ناسا باوو كمف ىلهأ ىلا ع ب رأن أد رأوال. العلا تدنن ران | م.هاربا

 للان كامله واه ,رافتناو هرلع هل تلات يذلا لما لاه وكلذدمو بكرملاءاهل-هوو هتعتمأ

 اهيدبىدحا ذو ةةطنعد و ثم طسوو هرب طة سم هما عاصم ل رىز ف ىهوهءاعد اءقأ رقاوباذأ و

 مها اريام لا ةؤريصم بحا.ص تدصالت نبا تنال يا و در## فس ىزح "الا فو تاشنو سوق

 تعقوذ ممهاربا لاق نافل لا ملكم_ةكولملا تان. »فت تثج ىتح تنأ ىناءىأو هل تااسقفانأوه
 مرو ةمعللا كلت تءاعخ لحام تاراماذ فودنا نع مهداح رام مينا دوش لاا

 زيحالال تاق مث ىلق تءطق نناهتلاواسحل تاقف ةل جة درسا ىهامتأرف ةتطنماتاسو فيلا
 ادع :ىلااناصو ىد لئالو مانأ الان اك اةريسلا قاوعرسساو عارشلا اولذك بكر ااري_سقاوعرمأ

 وراصوانمم يذلا ني الما لا 1 آراسطف طّثلا ناجح ىلع ةفقاو كر عاذاو

 ظ مادا ظدفانمكر م ىلعم_مكرماوعقد مث ة#هال_ىلاب منهن نالفان وتالفاد نولوقم
 ١ اكو صرعىلاه+وتلاد» رانا وهقلاةعادو فاوضماىولطمو هاذه نا لاقانراماف هللا

 ًارامافانمةعمتلاب 7 :تاق كد اح تءْصق له ةمالسإ | ىلع هنن دهللا ىل لاق م ةهسعم# هيل ن : نيد

 ُ ةرصبلاى اع" ارانأ هنا نامأ فاو .هذالاقىن ال دن_صا|اهآرالواهنوأرف - 10 ريغ هل هج
 مف ناكوانمارم فاهامر و تاد وللا نمةءلعرضد-ا مةريضح نمل ةددمحلا نكس اوتاطا.ال ةطدم
 نالفاده ممنتاقاذه نمىردنأ م.هاربااب تلاقو تكمفاذ-ه قم ىلإ سَ ىرعورقاب : ممهأرب ,| لاف منملا

 لأ ف رعد اعرف ةرصبلا ىلا هس وتمر هو هب ت.ضراق ىدلاو نم ىنطخاةباست اكو ىبعنبا هناتلاق
 | هنلا فام ءوؤوهاعالع . لا ةرمصملا ىلإ لسدالوه ىقدامسام تاقفان

يب أرب ضرالا تبرمض ى> قودي تازتاسق هوال- للا نفاس دا 6
 .ِ بطءرصسأا تقو ناك امل 

 ْ او ىو وىلءعتهطاقنا اردنا ىفانم هرمانأ» ر ع ىسف تن أرد ىء ءتدقفو ى ام نم علا جرن

 تقلاورسوس يل ءامو بهذأ نأ ردات ع :الدزصلا ىلعا ول عدل - هاه نأ ىمقت ف

 :اماج تب أرق تفك ق 0 وف“ سب ةعاسج هبهمو ىلع ل#قأ ىلاولاباذاوال-. ط3 تءشعو

 وهام لعأ لو كورس ىفا نس مدلاب تثول ف يلع ىد تعوذ :ئئثف لحر ترثعف هيف تيراوتف
 ءلاهشانالاو رةالو لو-ال تاقوا مت مرف رق ىلا كي تعلطو لء:3 ىلعت ءاه اناث هءااىد تددم
 ؛اكااذها ولخدااولاقو مالا ب اي ل عمو ىلاولام اذا رماجلاا«اوز اور نمد واز تاخد مث مءظعلا

 || همن أم لوتقلا كت تامأتو طئاحعا رو تلغد قوت ند لا اتم ابةرمشع مهم ل-_- لو هاوشتقو



 نش ظ ! 0
 ل شا. سقنفلاتءهارا نهرا ني و نصقر ةرشع نكمتم متل ىراوعا ذولا د - 3

 ىمهقرتنأ ىح مشن أند دساب ناقو ا و نا.قأىراوملارمثءلا صقر ىرتنااسإق دل .ج ةديسلا صقر ,

 ه.ة:ىف بمصاب م.هاربألا ةقووسا اذ نم نمط أ ا اوفا ”ال كلب انرورمسن متملا نس .كاازه ىف ,

 1 . أرام هللاو ا ناقو اهمادقأىراوكلا لق م ىئامددتاناتساو تت دقءتلاس :

 تهذلا منج صيت تراموا ترث تلق ىتساهنبشربنئزاخرولااةدلتفاسوا )

 ب مدهأر !ىأر وهما عدل ءاردم !اكهدو نع ترف اوتامرلان مناكادو# تزربأ و رهاوملا عاونأب ازرط ل

 ضر تعنا - وس تي عاذتا و بيرغبول-اياهمقرؤتناردتسر فر ل

 رعاش تل! لافأك ى هو توران كالت سؤ كلا ف ببشلا ظ

 مرا د ْق #4 ةؤاؤاءامن-هنقلخا أ ا

 هل-ةل نم ور بهذ داك-5 #2 هتمات نأ. .لا نصغ لثمصقارو 10 "الالاقأكو 1

 هلا-> رأتحت نيد اناغ' 17 »+ مبا

 تااةفاوودحو ريسغت ىةرظناملف ىت أر "ىلإ هَ افتلااهخهتح>الذااملار اظذأانأ اهذيمف م.هارب الاق ١

 مثىوحن تتاراهت ذخأو عارذ فهثرد_ةنيكسىلاتد-عمثن ١ ءلاءىجأ ىحمثنأا اونعا مراوح 0

 قاههجو عقوو ىت :ًأرااةدودع ولان عتءغ ىمتبر قاف ميلظملا ىلا هنابالا وقالو لوحال تلاق ١

 نامالاكلواسف:بطمالغاب لت لاق مثبوملقل ابلة مناص-تل قواه دب نم نيكس || تءقو ىه>
 لال ا ايتن مفردا < غار تااقواه دب ىعومد مست ى هوك ترس تاق

 نم ىندعتالمام هللا ل ال تلا ةفاهطذ تمزلو اهي دم نيب ضرالا تامة ناك اذه ||
 يل تا او كلذ نم تم ةهرخ *آىلاوأَوأ نم ىثءد تتدخل مم تارالا كنا نمىللةذ لري غرك ذ

 ىذلاتنأىديساب تااقو" فعن كام للطفل كر !تنأل ههنا لدشان[ىدءسا»

 كدب وه هنملجأ ضرالاهحو ةهىلعن كل در دمى د و هنأ تهوس ىناال لاحرلا ىف ىتتدفزا

 رعاشلال اتاك كرف ترصو رهايلا لالا نم كنعىنةلبا- 1ك < ىلاق ىناءتوف مولا |
 اناموسأ نيعلا ل .ةىذ.:نذالاو 5 ىرهد هئشعق تقوس لعل ىف 3

 طا.دناو ناين ت اورو ىناتسلا تءاصتنك-ا كري غدح |ناك 2 وفارأىذلا هتتد-+ل 1
 ىمنااهفت 1و ”ىراو> عالطاريسغ نمهأك ىمىل-ءلانتد أفرك ىلتااق مح م-ميذولم ن : نمو

 تنأرا.!فاهمقلأو ىمقاتتراصو ةجاحد تذ_[ةاهيدب نيدةراك-لا تالح مث برشثف انو لك أنا

 عنا بت سه تسمع

222222222 

 0 ازامو :ةةىراودلاوىد سنع ىفو كلذ لك أذ رشق تارشأ |تءد- 3م ١ك

 ى>- ىنالفلا لاف ىثرظةناوامل رم كل يدهن" الام_-قتلاقو تماقمثروظل ىلا بصل نمكالذل
 ىتراحا ف نو>الملاو لك“ ىفواكرم يهنأ ى ديدان ىاةولقا ارف ىلعري ءىل ناس كا ءا اءجأ 0

 نع َتتك سف حا._صلادا زروتةلردأو» ىراوملا لات دم مثذار 1 ارهاذه تلاقى راظتنا ف مز١ /

 جايملام الكا

 ١ ل ء؟ةديسلان ادعس كلاااسهمأ ىنغان تلاق م امهستاأدعب نو سؤغاو 9 ١١د الا اماقز '

 ةرعاب ىلاهذه ىف وقتف.ك اس ن !ةفانرصقىلاح و رئاان نون ت ١اق ىراوبأنلا تشغل

 < دع

 نكممس -

0-0 
-- 

 م 2 - .ةوحا

 انج 0



 يا ٍإ : يبا ام اا ل ا ' فال 0-7 3 يلوا /' 1 4 1 حن 0 0
 #00 3211 .: يف 77 /

 تار و نالزءااو ش 1 ول ارباس نه هنق رضخأ عي ر ىلع لطهةّصفلا نم كلاش ةيقاسل راسا ىلعو 0 1 . 00ه 2 تام 22 ه6
 ملف عمالا شهدت ةفلت تاوصاب درذتا هلك و رو.ط ارثاس نم هيفناهرم ىلع لطم كلا ثامن. ىلعو
 ناتسك رت فمك هأ لاسةف هرئاس ىنادسلا دءقو نات سلات اب فدعقو برطلاهزخ| كلذ مالغلا ىأر
 ناومو اح دهمؤ قمطهعمود اعو ةعاس هنع ب اغو ماق مث ىنامسدلا كهضفا ين دلا ةؤسوه مالغلا هل لاقف

 تاك اف هاربا لاقعءشت ىد لك هل لاقومال-ةلاىدب نيد هعضوفركسلا ن مىول و عاملوك مو
 ىأ مهاربااب لاق حلول ادالوأ كول انشا ذكد هتلاو لاقو حرف تاكا أ ىنآراءاؤ ثرفتك |ىتدس
 [هنامةل مح ةدمسلا ترمض> اذا كءفذتاهناف كمماهاج لاف هيد يداها خه راكد هذه ىف كءهْىُد
 لمعف هل دج همق لاق ن اكم ىلا بى أو ىدب ذخأو ماق م لك تاع لتدأنارد_ةأالتءاحاذا
 اعروءامرعل ااذهو كلرظاتال ىهواهراظنت كن اف تءاحاذاف ا: هدعصا ىف لاقوراصثالا نس ة-د رع

 نانةح ثء-نم ع_-رافتهذاذاف أمان غ ىلع برشا تنغاذاف دامتءالا هللا ىلعو هللا نم

 ىلاةشرعلا ىفةراكلاعضومالغلا نا مث هتف دن ليت»نأدارأو مالغلا ركثفهمالسلا عم هللاءاش
 ىقلتء-ا.سروض> داعم نافهرامأ نم لكو ناةسدلا فب رغت ميهاربااب ىناتسلا هل لاق ممهلاهاع
 ءاضأو كامصل امصأ امافهدنع هتلمل تاب وهراسثا نم لك اهو ناّت_بيلا قهزتت مهارباراصقدغ
 ىلا دةداوىدلو اد م-قهل لاقو نرالارفصموهوءاج ىنات_سل اباذاو عصل | مهاربا ىف_د حالو هروثب

 كي حامصلا دازر مث كردأو « نه د»» ىأت ىهو ناك ملا نشر غيل نيثأ دق ىراوملانافدشب رعلا

 حادملا مالكا نع

 دا( ىلوملانادمعسا|كلاااومأ ىذلب تلاق( ةثامعستل ادمن نو ساو ةمداسلاةلمالا تناك اس! 9
 نشرفءا نيتأدقىراوملانافذثنرعا !ىكادعصاىدلواب مق هل لاق نات سلا ف بيصملانن مهاربا ىلع

 ادعصو مالغلاماقف تنأوانأ كلمن سطعتوأ طذّةوأ قضت نأ نمر ذ-او ند دع ىنأت ىهوناكملا
 راوج سم <اذاو دعت مالذا !امندمؤ ىدلواب ةمال_لاهللا كَقزر لوق» وهو ىلود نا تهذوةثرعلا
 دوعلا نةلطاودرول 'ءاسء امثثرو ةمقلا نلسغو نوباسمث علقو ةيقلاناخدقد أ نهاثمر ل ناءقأ

 ادن منوندب ةايجو برطا!تال 1نوعمو هب راح نوه نهدعن لءقأو جاري دلا نثرفورينعلاو
 / ةه.علا تا-د ىد بهذلانمبءاااكر ةمردلنا لاي ذأ تاءفارىراودملاو جاسدلا نمءارج ةيخ

 ج-ريدأنأ نم ىف الن كتاو ىعت عدج عاض هنا هللاو هسفن ىف لاف أم_ثابماوث أ نمالو اهنممالغلا
 4ني_صنو ن<دأن اسغو نا 1م برشلاو لك الاىراوملاتمد_ةفرمالان وكي فكر -ظنأ
 ت- رج مث نمل لثمال ذب رطم تاودصاي نمذغو نهء.ج ىهاللاتال”اينب رض ُحهبلعت سائقا سرك
 هارق لد ىهو ل رج نرجو مقر دقرتسأاباذاو ىراود || مدع تصقرو تتفصفةنامرهقزوك

 فوؤاؤالا نمدقعاه د.-ىفورهودلاو ردلاب عدرم بات! مءأر ىل_عو لادا ىل_ىلا ا ميلعو م.هاربأ
 نيب ضرالا نا,قوىراوملا ماةذؤائالاو توقاءلا نما اء»و د> ريزلان اضن ءةقطةءاهطسو
 «كو ىل-ةعشهدناوىدوج و نعتءغاسمتنأراسلف وصلا نب م.هاربأ لاق كدت ىهو ابعد
 نيذمعلا كاب تقفأ م ”ىلعامشهمتعقوو هلدم ضرالا جو ىلع نكمل لاج نم ىفروباس#؟ ىركف

 نوفملاك تن ورب ا<ثوكر « الثآ فرطاادرأالفلارأ 2 نتنسلان ذه دنشنأو
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 ْ 5 تااقف
1 



 قرن ًاهاسعث هبل سوو كلاح هملاكسأف ىلكم تدخلا نر را را 1 شرا ظ

 دقفكلا ل ثريملاذاامأو رك :هريغ ةلدح قدا امو دع نمةراظنولواهر ظن ناىلا كإدوروكلال1 ظ

 ءاشأم ىلاءث هلل اب تنعةسأ مالعلالا ف ىلاعت هنا ىلارمالاو ىأرلا نمىدن عاما ذهو تنأوانأت كلها !

 قءهيرع !انخأو هبردت ىف !بهذو تددحالا طابا دنع نم ماقمث هيانالاةوقالو لوحالوثاكدتلا 0

 ريناندةريشءءاظغأة هظقأت ةمئان الملح ريوهاذأو ةلحدلا ع طاش ىلاءاح عيصأ 1 هنأ ؟ةفيطأ:راكأ| ظ

 + اريش هتزوا < ناوسرف ن ءرثك !ىدعأ ال ىنا طرعشت ىدمسأب هل لا.ةةةريصملا تل ىلا ىندعه]لاقو 1

 ردقأ امانه نهىراواد لاتناتسلا ن مبرقاملف رد اوهذخ أذ كل ىأرلا ه) لاق تنأواناتكءاه 1
 نيمتسأ هَعفد | ار ها هل لاتوريثأت دورس ع هلجرح أافتنأوانأت كله دهاانهتءدعتنانىدعأتا 1

 جامملا مالك ٠٠| نعت تكسف حامصا ادازرهشكردأو « لامة هلل رمال اتا «لاقو هنمى ,مسان كلا ىلعامج ا

 انمالغلانا ديعسا|كلملاا هيأ ىغانتااق 4ةثامعستلادعنوسلاوةسداسلاةلءالا تناك امافإلا
 تاتسلاىلالصواملفدن ردخاو ىلاههتيرمالا تماس لاقواه ذأ ىرتخالاريذ ند ةرشعلا حاللل ى طعأ

 مدقث مث :ايراه حالما عجرفهسفن ىرو حر ةيمررا دقم ةءثو قروزلا نمسثرو هت-رفنم مالغلا ضو ١

 جالا ن مرب رسرء ل هدلا فو احوتغم هيابىأرونامسلا ن هند >الاه] هفدوام ع. ىأر ةمالخلا |

 بهذلااب ىلطم ةءطق نم سوي دهب ىقو همهم تاسيث «-. ءهاع :رظنملا فدطا بدأ لدحر هس ءلعسلاح

 | وه ىلا كلصو نمو تمت أنبأ ن مو تنأ ن مهل لاقفاهلمقوهدب ىلع كما : اواعرسم مالعلا ضن ١
 ىدانأ معاد ممها راد هلاج نمروينات ءماتا نب ممهارباىأ راسا لجرلا كلذن اكو ىدلوام
 0 ا 12 . الد لاقو هعومد هل عمم ورب رسلا ىلءهدعصأو هل قرف كن مس درغ ل هاج

 ىدو نب د ىلءالو فوخىلام م هتان لاقت هلورعشا شامان تنل ثار كنب دهتنا ىضؤانون دم ٠ ظ ١
 0 كادلاع وك تطأ > كد-احام ىدإوأ: : هأ لاف هيوعو هللا دمك لد زحلام| | 1

 ىذلا لهلاتو ضرالاىلا ةءاسم هسأر قرطأ ههالك عم« هاف هرمأ هل رمشو هم اك ء] يرش الملا 1
 كت. ناالول ىدلواد لاق مث كرامم ل_> روهو ىأ اذه لاق معنهل لاق تددإلا طاسدتاىلعُكلد ١

 ىلءام نا:سلااذهنأ _ءالاقمث د 4ك :وزون التان ا ردوا حخأوتنأ تكل كتجرو اقف تاز

 هتد>اصونأو ناطاس اال ا أ ءلتدامو واول اناتس هل لاسةد هناو هلم شرالابوأ ١

 تاركا نات امون نيعبرأ لكر ناك | ذه ىلاءاحادسأ تد أرا4 نسب رشع هسف تقأ و ةلءج 1

 فة سبا ةريوتكلب بص مص

 ناىلابهذلا نمسءاالكب راو طأ لمحت س !طأةل-> قاوم راو نييدعصتوانههىلأ |

 هل لاسةؤهدب مالغلا ل-: كلذ دنه) كالح أ ن نماه رطاخأت ىمقنالا ىلا مانا ن ؟-اوأ“ دان مرأم لوح دن /

 ثاتسنلا كلم ,هارباىأراءلف تاتسدلا هل دأو مالذا ادب ذخأ مث ارمأ كل ل ١
 مثهفاتعت اودع عانترا.طالاو عود ههاءملأو ةقساب لكلاو ةفتلءرادشالا ىأرو ةنلاهنان 1 8

 سبعأ نماهد_> وف ةشلا كلت لمأتفةل جة دم#لااميفدعق: ىلا هل لاقو ةسبقلا هبسهذ ا
 قوج رد س.ةعاهبلا ده سي باو, ةميرأايقودروزاللاو بهذلابريواصتلارئاساويفو تاهزتتما 1

 ب

 نملء.ءلسةكربلا ط_سو فون دءملاب ةمصرم جب ردلا كو بهذلا نم جرداما|لزنب ةكرباطسو 3 ٠

 تاوصارءالا جب ورح د_:ءروصلاّت ةةداذافاههاوفأن هجر خام اورا صور اكروص هيف به لا /

 جاب دلابةو سل م. نيكو ةضقل !نماهس داوقهءقاس <: ةقلا لوحو ةذدلم اى هنااوعماسا ل _رذتةف ةفاتع 2

 ما هلم 1ك



 ل

 يق رأوا اغمق ال نوكن :الامافرعدا| اذوب اه ديرت ىلا ىه نو ف دكس م

 1 سا ا ةكءرح ىلا هذه ذخهأ لاقوءاسذلا سدالم نسحأ

 كدنعةءراحالانوك-ت ال ىهواهري رثيهامىأن انقر عئاندا ,ك |تتفه|تلاقف كو هاذاف مالغلا ىلع

 ةدوزتااةفدممملاتم 7 ةليمح ىقلعتم ىناورمعمبحاص بءصولخا نبا ى ا ءا معان لاوو

 ١ [ممريح !ضرالا هحو ىلءام هناف كل متفدحأ اذ م الئامااك-ا ١ اذه كرتا أ هتلادتانادنأ بان

 0 00 ,ةلاج رلا ىفةدهازا مم الل_ 0 1 ذينأد >أ دقو

 ظ 7 - اذا ا ل م زاروا د واو 0

 )0 لانا وهرب دس ا طاسالب راه نأ لعا قدس هلل أقوهم اعامدقهدت-وزووهن النا

 ناكدد _صقو مالءلاماةف كار غأىلا كلو دوه فام ىلع كلدد هاه ؤكلا «هريخاو هلا تهذأف

 ْ مالسلا هءلعاودر ةممبلعل فراسقالا مهناكك لامع ةريشعهدنع دج وف« لع ل دف ب دال طار 8|

 ْ لاقف هيروص ن.> نم هةءشهدناس د> ًالادآراس !ةدلاجو نساك ىفاوريحتو هو ساحأو هبا -رقو

 ادعهقتف دقمالغلا نأكو هطانورب رملا نم هل شل أوطا دنا م هَمَدْف ىمحىل طم نأد» رأم اللا

 مالغاااذهأ هتلع ْئمىأ طارد لاف هير دس ىلا فرصناوهل اهاطعأورينان دةسج هل رج :؟.طااإف

 ١ اردئاناكرلاسهذ حايصلا ميصأ اسأف همركو و هذسد قركسشب هذ الثار مرانه سلا ىناطعأىت>

 ْ ىلطخم ءان بدال لاق س ادام اةهيب>روهمرك أومال نأ اهياعورف هيلع سو لدم : بد>الا

 ١ اان ةر عمل مفدق ةطانتو مدت نيءلاو سأرلا ىنعىدلواب هل لاس فان أَ نتندلان ى 2

 ةطارشرب ذا ل هامو بنس نم هلد.الاذ_ه كلفنا مالغا» هتلاو لاق مث هءر و هتان ن ماتو هسا

 ا مف ام هنناوف دالوال ا ءالؤه نما د كاز نق دعمت ناك لرعأ ةقيقَح نعى ران نكتلو نش

 ْ معا لاف ى :ريخأف اذهريغن اكن او لم د» ند كدع مهاهو لما دِقُأ بارت مهلكو ٌكدم نسحأ

 00 مة كل ذكرم الاناك اذان لامس رغىرمأ 5 ىو ,د-نافمالك-لا ل<| ذه ام

 ظ ىلاهلّوأ نه هرمأب هئ دق ىثدح مالغامهأ لاقوناكدأا لس اد ىف ةردتت هعم لتخدو هدسذحأو طاسم لنا

 | ظفح اف لاح رلا ىف ةدهازهراء>اهتركذ ىتاا نأف ك ىفن ىف هللا ى 3 مالغاد لاقو همالل ن نست

 ْ لاقو طاسخنا ل. ذمزلو ادد دشءاكت كك همالك مالغلاع مال كل سفن كلوت كذافالاو كناسا أ

 ١ قريصالو اديحوا مر ار ا م ىن اف معاد ا

 ظ .دقكناق الاد فان رطاسأان اف ىمقتالا  ددعام ىدلوأب لاقو هجرهبلءام طام للاىأ ارامافاهنع

 ظ ناقنأن اد ؛تدخ ناد: ىلافرصن اوهل اع دقت اهب ب .طدارمأ كالريدأ دغىف نك-او اق تحرح

 سم ا ةمدحاو هءانشرذ م الهاا سا حاممأ | عصأ املف' الرد كام لعفدقول لاق بدحالاهلاقاسع

 ةعاساهذه ىمةهألاةةىدعوزمنأ معام هل لاقمث ساو «ءلعل_سقبددالا ىلأ ىَ :أوريناندهق

 ْ د_توانارم هامه ”الماو نيف« ءطاند زوكو تاءئلار ا نم قارأ تالثو ناهس تاما تالثذتو

 ظ ةرمصبلا تش سه ذتنادررأهأ لقو ةوح الم عمق روز ف ميصلاة الصدع لزناوةراكى كل ذمنواحدق

 ُ كلدوب يد>لاسملاب ه.غ غرذ ىدعاذاف كل ىأرلادل ل_ةذزعسرف نمرثك [ىدعأنأردقأ امءاللاتناف

 د نيتي لع ندح ردك رب هبأب ىلابو ذاق هتمأر اذافةلءجودمسا|ناتس , هنافدارت نات لوأف تاص واذاف

 ١ ها 1
 0 0 اه



 لوصولا ىف ل. ك]ئم :روصلا نس مال ق او درا [ا فامتقرفو تكمل قتروصلا هله ١ ا

 ععماماق دعب نهةرظنولراهأبا ى :ءرباهتم نكعاذاهنادوعل اهماع تز+أدقنوك اوهقثعت اهاءلامملا ٠

 نم :ًارامىلا ىدلواد ىف ءالر: نإ و لاس ةؤرك-ةةدوهو ةع اسهسأرقرطأهمال' سيصل نيميهاربا ٠

 أها :|ىنءرتنأ اهيترفظوا مب تعتجا اذا: < لذ هن ةرظذاذا امان ظأو لم نس>أدا دة

 ماقال ىلعردقأ الا ةفرفا_ةنا ىلا ىد:عمقأذ كاذكر الان اك اذا لاف منلاَذ دسمننمةرظنولو ٠
 ةرصبلا ىلااهيق هذ مان الث ىف اكرم كلزوجأ ىتحريد اهل لاَةؤود: ازارات اهةشعنمىب !ةىفثاف

 مايأةثالثلادعبو كل ذريغو بو رشمو لوك 1 ني 4+ ملا اةحأم لك مف منوواكس لنا ١

 ىعامت ا هر المار قلمك رئاودبلا جا ضاهر ونا ارم كل تزوحدةفرفساز و مالغال لاق

 ضن ةمال--ااب عج رتنارا كوم دخ نا نيحالملاتدصو دقودوعت نا ىلإ كرفكءام بكرا فو ١

 هلاولاةف ني>الالر اذ دي اممالغلا جرت أ ةريصملا ىلا لصو ىتحراسسو هع. 24 بكرم ىف لزنو مالغلا

 لخد م هلاوعدو ه:ماهو ذأ كل ذ,هريخأ الان أواماعنااهو ذخ م 4 لاقفان دس. نءةرحالاادخأ نمت ١

 قوسااىلا لصو ىت- ىو نادج نام ى ؟ هد : نا ىف هلاولا ةفراعُمأ | ن نكسنبألاسوةرصيلامالثلا |

 حالغل-حرعمنا.للا خد مهلامجو هع ُط هرق نهرا: :ااننيعالاهءلات دةماق نالناهءىذىذلا

 كدنءله مءار لاف مالس اأهءاعد رةهيلعلسفاباهماريرك اذشآرفه.اعدول دف بالا نعلأ و ا

 هد هنام الغاب لاقو بهذلاب ةشكرزمةفيرطةر خام قو حالم اووهه ذأ عمن :لاقهةءرظورتح

 مالغاارمأوهلاعدوامه ذخأف حاتفملان اول ند ذه خد لاقو نيرانيدمالغلا جرخأةكلطصتةرللا ٠

 انل لصح ىدد أن هل لاقو همدخو نادللا باونهدذعرة كافور هلال ةد م مبكرا ىلاباهذلابحالملا

 َّى ةوسلاىلابهذوءذخأفايا امو ىومل>و ا وار هياذ | تاهل لاقوارادمالثلاءاطعأقرو ريل كلا
 با مد حر غفل .فذ ىلع هفرمصا مالغلا هل لا ةذ قاءلاءاطعأو مهازد رس كلذىرغشادقوهءلاعحرو ش

 ناسلناباوياىلاتو مدالان هلداقناد-اواصرقهءلطام لك أمالذلا نا حا م» ظعاحر :كلديناخلا ٠

 ميال هو لكا دا أ نا اظأام ىف لاقونازنم لهآ كاس هزومدع اف كازنم ل هأ كات ١ ا

 ياريت خيتتلانل صح ان دنع مادن أن تمل - الو موملا اذه فاندن :ءنكسىذل امالغلا ن ممركأ

 0 ءىدل ىدم_بأن لاقوا مهليق م هءادر سدكمز 0 اىنعل-خدناشا |

 ريئاند# دهس هاجرخأف ةعاطو ان وسبل لاقت كل الادزهةف تن أوان نر أنأديرأ مءالاةؤهنئاكلاكيأال ١

 س-نوامومموالقن» ذوبان ايا دالانوا ا 0 و اناهبان ارتشا هللاقو ٠١

 011 وز تندلع دق دال الاد خد هم د ضاامإ نك ارث ذه |

 انلامالاك- !| نعت لكس 6 صأأ دازرهش هلردأو «ناطلسلا نبامهارا لعب لخدومذخأ مدارملا

 تازلتاآن او نأد سلا كلذااهمأ ى فابولاو هو رافقه ادع.نوسزملاو هيما هلو الا تناك اف

 مالذلا كمفاي رطوابريشوالك [ةناطاسا|نب | ىلع هي ل خدود ذخأ ى ارتشلا «رافطلا و1

 انمفامو امثدلاو لا اةلجو * ادهن حورلا تاذب ول ىحاصأن ندم انيذهدتنألا

 امي راشبلتلا ناكل صولا ةعاس# اهعجأ سودرف ةلاودادن انس و ا

 ىد._بأي نايا باهل لاتقافأا) نايذنا باو دياتفهتلعا. د درتو همءاغع ةةيثو وش

0 



 000 ا ا
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ل نع كس يل لاقل ىذا. كانا تاو تيرا ءأأ تح رغذلا ارغاد لاقو ل- رلا
 ! ل ر

 مهملات ةام عدجا_مقاوط>واذوشرفأو اهوفظنوةرتعىلا
 / باش || ل ه ل>الاهربغو ةءنآن

 ىديساب الغلا هل لاذ رادلاهارأو يثلاهذخأ مثهياهرمأامتاعفو هب راملات رش ةروصلا نحلا

 ءديأ |نا مث كلذ ءَةر ك9 تمدان ةرحأك نمد هت امانأ هد ولا يصاب هللاقفرادلاءزهرحأمك

 هوامش رف هبت أف عير طثأاتاهاسمل لاقف سهما ااهماك ةيراحهملا ترق ىرمشأ ةيراح ىدان

 داو مالغاب تفسحأ لاسقف هبلذب مالغلاو تارنهمم بعلذ مذ لاق ىتم بعلتأ مالخال يتلا لاقو ةءقرلا
 جاددام رباسو شرفلانرادذلا اومهنادع مثتنأ ىقيلغ دقو ىنملذب نمدادغد ىفام هللأو كئافص تاك

 كلذ ىلام الغا اهباحأف كب بفرعشتنف ىشمع لك أو كزنم ل دتالاىددسا» هل لاقو جنافااهيلالسهيلا

 اسبيؤوربواصتلا عج نماهيؤو بهذلاب شكر زمةلمج هنسحاراد ىأررا لاقل وامان

 ةدئاعاوتأف مامظاار اطدأب رمأو همم ب راد مث ناسالاهفعو نءزمهاام ةءمالاو شرفلا عاونأن م

 ى>مالتلالك اهذلأالو اراوتمر دقه _تونالتسر ءاناولأ ما هطااباوقأو تعضوف نعل ا ءاعن ص لش نه

 هرب هعمناكىدلا بارما ىلا تفتلا مش رغااورادلاىلار ظن. مالغا اراصو هيدد لسغمث ىفتك ١
 تارح ميه نيءهردوأ امهردىوا سن ةمقل تاك | ماظل ىلع اهقئبالاة قالو لوح ال لاف

 حامل اداز ره كردأو # ماك- دن اردد : لو تكس مث هللاب تخهّرسأ نك-اوران.دفاأنوث الهم

 حاسملام الكلانعتتكسف

 ىأرال مالءلانأد مهلا كلاااجمأ ى جءل» تلأق 4 اههسقاا دعب نو سؤملاو هعدارلا هل. الاتناك املف

 له مالغلل لاقو جارطت ١١ مشلادلم كلف اك-:.ناردشب لو تكس ةربمك معد ل_.م> ادوةذ«بارد 8

 لاسةف م الغا» كلامدل ل اةفماقو قالا ارث مثتنسحأ مالغلا لا ةةزجشلا هيلعق بعلق :لاق مال

 هنلوذ هعمسدل# اناملك عر رخ ىدسداب وهاهلاووهل ه> رخأو ماقق بار لادمرأ

 ىداوا» دلع ى ةماع كل اهب تة-اماق كت هلع نأ ارد رك لذ ثا لج رلالاسةفمالغلا

 لاقوةروصا هل جرخ فدا دهب ىلا كم مال مم ملا بادئ دا ىئريخأ

 لاذ 9 ل دع تأسس 0 00 ءةروصلاه ذه تنأر دقورصم ب اص بيسان دإو ىنا مءادملعأ

 بز مى 1 د: فا | مد ااونأ هللا اهم حر رك ار اكوا دب نمل ->راوهناد نايل لءقفاوءئاصن ع

 ا ني دبراو 0-0 و 0 ولا ملا نم :[ ةىمتزعاغتارتعلا ب ل

 ىناف ىم«وهذارأامومو ىف نءةرودوةروصلاه ذ4هربوصت بيس نع هلأ - | ىت- هءلعىنا دن أ كنا نأ

 ىلارب داقملا كاتقاس فيك بدع 0 ءاتلاود|انأ ىنا ىناا.هللاو لاق هادا همطعأ
 ىف نههر ودك ىل ريحت ناكر .لع هامه لاق : هيدن و هسأر ل- قو هقناعوهم ءااءاقهمالك مال-غلا عمساملق

 طانإ لاقز 0 رد متفو ماق مث ةعاطوا هم« لاق

 ىشو ثدالاو: أهل لان ةرمصنلا مك ااه وبأو ةريصبا | ىف ىهو ىبع هني اةرو لاهله ةيحاصن |ىدلوأب
 ركز فن اردات لولا لف ةدعازاهك ل واسم لينا نطرألا و لعانوتلبج الا

 تملعاملف كلذىلا ب لذلا ءالاول تاذن واه ب وس ٌوْرن هيأ 0 ىعىلاتءهددقو اهدا ىف

 الاو دلال اهفوبمةنالف ل. ء كل ناكن ا تااماسمنأ هتل نمامالك ٠ كا | هرأو تظاتغا كلذ هتنبا

 تاعورطا نار سكة ءانأوةرصملا نهتدحر ذ هربابجلا نهةرامحى هو كقنع فكن ذ نوكءو كلمت
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0011 8 
10 



0 

 ؛ سلا ا ةقتاش كانا در زارض- نماءاودبا دشرلا لا 1

 5 راصفهل#ىلامدلا عمر هده ىلع هنمعنم مدلاىرح كراملذ دي شرا ىد» نيد حرفا دشن ٠

 مثريغتدالقايوهو لاحد هءالاحري هنن مناك هقياالا هلاالة فما لنا ل اهقوماع ةلءلردملاكهود>و 1

 هناهل سو لاسملا هما لدهن أ فمان ارعأ مث ىلاعت هللأ ارك-شدح»آرا هاذا مفهوح وهارون 1 ١

 ىرزلا ىلا ناسف ىلاعت هللا هجر ىلا ةفرالنا فوت نأ ىل أهم لاددرت» راصف همدأت 1١ لحال هنع اطفال ١

 هم و ًاملاو كلماىذ دان روعال ١

 ف( ةرصملا لماع ثمالا فأ تذةلا مح عم بدصخلا نب م هاربا ةناكد ُ
5 

 نأكو هنم نس>أن كلو دلو د ناكرمص بح اص بيصخن نأ ديعسلا كا هيأ (اضدأ ككامجوإل 3

 ةدزعوريمك ل جز ىلع هعمل اد نم هل مهنلعال هيلعدقوسنم ٠ ا

 قطنتن اداك-تةأرماةروصا جيف ىأرفاهلمأ وت تكسلا اةوو دذع س آسو هسرق نءلزخةةريثك ت تك

 لل ةفةروصل اه 2 ىو شام هل لاقف هم |تدهدأو هل ةءتدا ف ضرالا جو ىلءابمنسحأربلو ا ظ

 راصفهروصلاه د له هد .فىذلا تاكا ذأ ران دةئام هأ عقدف نءريغن ىدرساب لاق مث هم لد ن نيد ضرالا

 عئاص نع ىتنل ١ثا ًاسولهسفن ىفلاقو مانملاو با ناو اا أنم عن :ةهاودرامنو هل ءاىكسواعباارظنم ا

 ا ناواها|تاصوتةأم هللا ىف ا متءساصدست اكناف. ىنريخأاع : زود نءةر وصاادد ذه 1

 |«لامااك-ا!نعتتآسفحامصل ادازرهثكردأو « هل ةة.قحالئ دن ىسفن بذعأ الواب وجلال كر

 ظ لافا باشلانأد .عسلا تملا اسييأ ىنغل تلات( هل امهدتلا ده ود 0 الاتناكاملفط ]|
 الواهب عاوتلا تك رت ةتاطمةروص تناكن أف ى ريح[. رل ةروصلا» ذهن عيت ا سول هسفن ق

 ىنريسأ معاي هل لاقف عاق هم || ضن ىتكسا ىلءرمةعمملا مود ناك املفدإ ةقمقحالئشا ىدفنبذعأ
 ةراحى ىنالدنسا|مساقااوبأ هل لاسقد دادغب له أن م ل راهتنسىديساب لاقةروصلا هذه عتصنم 1

 منعك امم لهأ ن مادحأ هل اح لب ملوهدنعنممالغلا ماةذى د نءةرو.م لأ امو خر كسلا ةراحىل و

 رانبدفاأ نوثالثرداوجلاةمءؤو سهدلاورداوملا نهد المواءارح ذخأف تملا ىلادأعو مهلا ىلص 1

 دادت نيدو يتم مك معاد لاسقفا» ود: ىأرفةلفاق نو أ د-> ألءدملو جرخو حامصلا ىلارب صو
 د ادني ىلا ىتتلصو نا معاد اه هل لاقفْن را ىدلوان ه]لاَمؤ

 .ليكو لوقن امىلعهتناىودبلا هل لاقفر ان. دفلأ امن, ةو ى ىلا سرفلاه ذهوران دةثام كتيطعأ

 راسو ىودملاهذخأ ردملاحالا ملفه دذعتاب و هلوقىلا هياح اذ ىدنءالا هل ءالاءنهىقلزتتال
 "1 السر نب رئاسالاز اموامهدعو ىتلاسرفلا كإ:فاعمط سرق د د رط ىف أ ءدرم« هي

 نءلزنو اديك رق مالغلاحر ةقداد خيه هى درسا, ةمالسلا ىلع هن دجلا ىوديلا هللا ب دادغب

 ارا ارا هلا راسو لاذخأ مثران.دةئاسااو ىهىودمالهاطعأو سزفلا
 نه ةقلحهإ نيعارم ه؟باببردلاردص وهن ل اقت هسر رشق هيف بردىلار دقل | هقاس ةرالا

 وهو سلاج ل -جراسهأدحأ فو شغل ن حان :ورف مال نمذانياسم بالا ف هنضو

 2ك
 ا

 ١ نع مدح
: 

 ا

599 
 ةحص

 تي ل ا لا تت تتلا

 2 تح
 م.

 ا

 كك

 د او ح2 0 2 د2 ل عر

 كلذمالذلاىأرامافراؤأ مسمخاك كد مه هسة هي لد , نيدوةرخ أف باث : : هءلعو ةروصاا ندح ب اهم 1

  هلاج نع هل أو هباجأو هب برو مال. لا هيلع درق لجرلا ىلع لس ىتكلاهلاهر كذىتلاةةالعلا فرع 0

 ' جافا بق نكس الارادبردلا ذه ىف ىراظنن نأ كناسحا نمد, أو بيرغلجرانأ مالغلاهلاقف 1

 نك

1" 
 هيدر يل نإ" ا ا
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 : ليك ف ىذا ر ارفمالالامس ءرمالا كلذ ناك ف ف رصتأو نيضمواأ ريمأأب ا, ىمهدسخأف كدنع هلأ

 ىنايثتسل حايصلا مصأ افاق تنك 0 5 ىمودادءد ىلا تود 0

 هرادىلاتاصوا!ف ىباق ىف ديازتد لزي لا همح نافا م>أ نم ىرأ ىلعأ ءالعلانب رهاطت ه.ىلات حو
 .نمةنسى هيلع مدقدلاخأاب لاسقف شاي هلل لعفام هل تاقوامالغتا أفمدئادق كايشااتأر

 هلام هذن اد_ه. م نامزلا نمد دمهتنناعم ماقاف ىنامعلان سحل او أهل لاسق» رح ان لحج رولا
 اديدشاضرمت تدضرع اهقراثاط فاد. دشا م م ةءدصلا تناكورطالناروسك مو م :ءنمزهشلاهرخأ

 أ لور اند فاأ ةثامهنىت أبنا نهض دقو مل“. ءأ1ىف هفلخ لسرأف كلذ» اهأبأتفرعو توملاتءاد ىتح

 ,نم ىراوجلا عاب لاقا-مببأ لاح فوكو تاق توم اى ءةقريشمن ”الاىلا ىثورت أ ىلعهأ عن 3 : لو ددأ ةرب

 ْ تاقوهناع ىادت نأ ناب كد اء هتلاب لاذ ىنامعلا نسحلا أى لع كا دأ لهم تافه هباضأام مظع

 ل-حرلابهذف باع ءلا ىلع فقاو ىنامعلا نسحلا ايأ ن أف ما :عدراشدلاول لقوا ىلا هذاد]

 ىطعأوهراد ىلا مد عدحر ىل :ةرامخف مثلا هت ,توءاحو ةعاس باغ منو اط نم قلطنا لغد هناكلورهم

 دع هما . لاو كيو ىقتناعو لا لق, ثلوعدبوهو فيصنااهذخ افران دفا ثامر جر

 توهمت اندالف لزنااىلا ىمل_>دافْكقار ةل>أن م ىنباتك-اه دقةيرغلا ذه ىفتذك نأ

 9 9 اعف ضرما اذه ن ٠ مهليأ *لافث اهل لاو هتنم ال لخد مث لب اذعج ىذلا هنن ددملا لاقو ىلامتهللاركُش

 9 هرظأ نا لاو تلتف يت هتلقىذلا نام ظل هنئاوال لاق لو ةنام عحصأتلاق همالكا ن تمون

 تعقو نينمؤل اريمأاب أت راظن ات اذدؤ لد ءسرضدحأ همالعل لاستف لك أىلاا جاتحأامههجو

 تيبلااذه تدشن أت قافأ ففاهبلعا 0
 اءقالت الن أن ظاالكنانظ» « امدعسنيتمتشلاهللاعم دقو

 ظ ::ةناعاهنا مث امانمناك ناالا كاهح رار نا أمىددسأب هللاو تلاقو ةسااح توتسا مث

 ظ هأان مهدا_نع تربص مث تارشلا اومامطلا|اورمض آف برهشأو لك نأ الان_سملاابأاب تلاقو تكرو

 ةوهشلاو ىذاقلاب ىعدتسااهابأن أم لاسجلا نمهءلع تناك اس1 تداعونامزلانمةدم سينمؤلل

 ىفلاكلذن امان اللا و زىشو ةمءظع ة-عأو ل-عو ىلءاسجبام] تتلو
 ةفماخلادذع نم ماق

 ْ «:«ؤلاريمأى دايأ نيب ضرالا لة ءللاتو اد _:ءاودقاشرىذدقي لاسملا عميد مال هيلا عسر

 !ةعاجووه فرصت اد. .ثرلا نا مث هلا من عبسو هذدح نم ةفيلملن اب هتف هفراذتا ىد» نيب ضرالا لمقف

 لاق ةفالانارادف دش 0 الق هتمبرغأب تعالو تبأ زاعاس عءيثالا اذهام رفع اد لاقو

 ظ اسازن جارودادشب جارخو ةرصبلا جارت تاوزالااذ- هع ا كا لاقرورسماد

 اكرضحا لاق كءالا رغد اب ةقملشل لاق ىلمتدقتالاهددع ىمحعالا عال مرأ صف مخ

 ظ !طنوكم نأ ىنث اخوهو فمات ىدلد ن نس ص ضرالا ل ,قريض> اس! ةهريضحأ مثةعاطواعم” لاق نسل

 0 هن هللا داخ نينءئةاريمأ ام كاما هل لاقى :اعاد دءشرلا لاف هلزتعهدنعوهو هنم عقو طخ دس هل

 باءاولمسو ميلاقأ ثالث 0 هرم أ ةفملانا ناكوةراتسلاهذ_-هفشلا |لاقنكيلع

 , لاب ةفرلقنا لاسقف لاملاةرثك نم هلقع شهدنا تاودال !نعةراتسلا ىنامعلا ف شك الف ةراتسلا
 ةاتضايرثك |نينموااريمأاءاذهلا لاقؤءد وها صرق در نه الأ: افىدلاو ات انخااذهأ ن سملا
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 ا ل ل ا وا د ا ا 57 ران 4 يا 2 اا ا ا 7 ا 0
 ' ل

 علا 0 0
 لالدلا. نم هتذ خاف «-هرورشع ة سم هنمارفوخآ امود عسب هتنةرع مث فرصناو ىدهجو امر ١ ا

 باقأ ل_ه لن ذان عىل اقو ىلع لف لدحر "ىلع لءقاذا امو. سااح انأ|ه ادمقاى دن مرو

 هعاضملا ل-رلا تلق دروعَدلا صرقدأ سك نه ظاته نين هئااريمأ ا انأو مهتاقعئاضتلا مكدذغأ

 عمت اى ديساب 0 رئااربمأا .هآراطف ذدوعتلا صرقىوساْنءذخاد لو
 تمهوت فاران: نب رشعلاقهمف تنأ 5ل مك هلت لف هنُع مكى لاو : هل تاقو ى ظ.عدادزاناذه

 رانيدفلا لاف«. ءطاخا لفارا "هني وه ىلا هك هلام قا هذان 1و ىئز تس هن

 تاقف ىلعدرتل ئىاللوقد و قوكس نمكدا وهو هيأ لو تكا ساناو نينعئااريمااب هلك اذه
 نب رمثعب 48د :١لاق ىد هيلعدر امو فلادمدافا أدي زبودو همداخا ن ,آأتدر اوك سلاح ىلابهذادأ /

 لكل ان قرتشي ل ناودعل لود , مهنم لكو سانا اانيلع مةجاف ىف عزمت هنان ظااناوراتب دفلا

 ىزم.دوأ ع ::تنالهلاةف ئزمتستواىرتشت تناله ه] تاقؤدا هلأ نههدح رخو هيرضنوهءاع

 ندءلو«-ءلءاو دهس أن رضا ء0ت اقف عملا ضماوادذ تراني د فلا نيثالثوهلاقعسادإ تلقا

 هنناللاتف كده. تل ةفهءفنو هند انفي كريخ !انأو عمم لا ضمأل اق هعفن امو هندت افام ىنرب نا طرشب

 لهى لاق مث هيمح ىف ههدضوو كدوعت :ل |صرقد+ أوهادا ىضبقاو بهذلا جرحا مثليكو لوقثام ىلف

 ىلاتغتلاهنأ مارا .دفلا نيثالث نما | ضب مو عم ديل 00 اعأ ا: لؤ_-شالاتو :تاق ثدذر ْ

 تءوءاإ ران اولا فلا كالا راند فلا ةثامىلا َكاندْزأ ء.. 0 : اول هتلاو نكح ما,لاقو 4
 الذ ن هدر ظنت تن ىذلارإر الا ههراع زلعو ىوحو نه مار ةنمالكلا اد هد نيزموااريمأاب 1

 نسحاربل تنبهل دنهل كإمنالاع !لاقف صرقا! اذه مفن امو كلذ بههام ىنريبخأاه تلق ١
 هل تاق كل دامتءاوعفرب ملفنا ةك-ااو مولع هأ|ىلداو مالؤ الا بايرا كلا ارشحاف حاتصلاءاوابتال

 هزمفرعا ضرالاه-و ىلءام ىل اءأ|هتلادهس ىمال>ر فرعا ان كلاهما ساد لأب ارم ماحتنلو
 ىقعلا نمه_طقلرض>ادأ تاق هيلا ب هذا لاقق لوفاق هءاأى سرت نا تءارتافرومالا ذب "|

 تا[ ةلبابدالب ىلاثه>وقو كلذ ت ذخاف هي دهورانب دفل اةثامو قمقءلا ن ءةريبك ةعطققرتمداف ||
 َوقعلا ةعطقل اذا مث ىمكاذذغانةد-/اوراش :فلاةئاملا هت ءفدو هسلغىتؤلدف شل 2

 42 .اكلا .ةقوراتإ ىت> مها ادصرب رهشأ ةءيسهشلا ثكموذم وعلا اذهاهلنعقاك عر ١

 نءتتكسف حاسلادازروم ل رد كلها ىأهن تح مئاهرظأل ىتاا مسالطلاد كه هم هءاءستاو||

 الا مزاكمل ىلا

 ريهاللاقباشلا نأ درعسلا كلما اهيأ ىنغلتلاق ( ةئامعستلا دع . نوسنلاو ةمئاثلا ةلملا تناك الفل ظ
 امتعاس نه تدرب هتف قع شرا نالاىابتئسرذيرشااه تلحق ا /

 1 جو نحب روم ع متل راح دنع تددت هل ءأ لكو لس الس عب راف هطربرمتا

 ىف هعسدعو مسرب خربثلا لا؟ قد صاوىلع عادوادب د_ساحر ,ةَكل دب كمل | حرفوا تقول ترب رب لي 2

 ا معالتلا ميلا اهدب هن راح تدةرهأ اق هزنتت امم راو زو ىد برم قاموب تا راها قوتنا :

 نزلا نم لصح امتل! لص كلما هنءال ضراعل |تقولا كلذ نم داعةر كل اى طةدودقعلا

 دةهتد-وقهرلاترفاسف «ةعاضوءاذب ومان معا ءازهشلاىل |تهذا ىللاقراريثك الامىناطف

 ىنمقو اف ءاوداس4 دحناذلءا دالما ١ ىف فوطن سفنأ ةرمسءوأنأ جدهم هن امكالالا تنير 1
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 لاهلوأ ن مائرعأ» هتاعاو اس مبرأ ىلا ةءر اكلت تضم« مث ىنتهحوأ اك كا نءحوال هنناوا4 تلاد
 لاقو «ةنباعم سلاحان أو "ىلع لتدو هت ءاسو هتقو نم ماقةي رادلا مال ءالملا نب ز هاط مه“اإق هرتنآ

 كلت نأوما»أ ةثالثان دنع هفيضنا نار قتناو رحاناندةعناك اذاهنااذتداعلاتك.ءاهل تا نالفام ىل 9

 ا ايامثىقوطعاوا اولعفق هيا اوما لاقو هناماغ ىلاتغدلا مثءاس دة ام لعفتو ترسو لك أ: ةنسان دنع

 .ىلابهذاو لة الو كءرضأ الانأت رخاى لاق م مه ردهرش ءىلاوعفدو مهاردة جنا توءقةةردر

 0س ا أالو ىفنأ مغرب نينمرئااريمأا» تجرد ةاردد ٌكمدناك ةداءلاهذهىف تأ نأو ك] .دس لاح 1

 فا فار عأ| فوج أف ءكى سفن ىف تاقو ساو ولا ىاةشوامندلا ف مه لكىاق ىف ل-و بهذأ

 انايرع دنع نم جرح كلذ دءرو سمفلا يشأ اذهرادف هلك اذه سه ذيوادكرم ني الث نا تاج نم :

 ايارشالو اماعط ذأ ل مادأةثالثد اد هد ف تقأ مث مظعلاىلءااهللاب ال هرقالو لو الف تاةااروسكم ]

 ىا.اصتاكمنال ىتناعوىلا ماقق لاقنلر ىفآرف عوملا: دش فانأوقوسل !تاددف ةرصملا ىلا
 اذه عمو لقاعل اعف ذهام هللاو ىللاةذ ىل ىرحام عءم< هنربخ اف ىلاح نعىنا سو ىلءق نه ىنالو

 تةكتو ىدنع سا أ لاو لعف [اذامى 5 الهأ تاَعق هل ءفت نأ دب رب لري مذ ىف ئدىاف كل ىرحىذلا

 ريمأ ايه دنع ت وأو كلذ ىلا ه_ةءجات كبرشو كلك أ ىلعةداد زنامهردمو لك كلو ىلخدو جرن

 اكرم لءارل ا ئطا ىلع فرغ ترجأتسافراني دام ىمراص نأ ىلا ىرتشأو عسبأ ةلماكهنس نينمؤنما

 تءاحٍسك اراانا مادالا ضء» ىف قت ادا دب ىل اهب ه«>وفأو هعاض ريزان دلاب ىرتشاف هعاضمم ىأت ِ

 ني.سرك اههلاءصنو بكرم ان طب نماحرتخ دق نياجرباذاو مهعمت حرف نورتشرادقلا عدجاوبل ا هجوتو

 واوالاورهاو+لا نم هءفا-اريصيلا فطخت هءاذأو طاسبلا ىلء هك و هدتفو ايار هنم برخ اف جرد حاو

 ءانملا مااك- !ن2 تتكسر حامصلاد ازر مم اردأو *ناولالا ارثاس نم ىءةعأاو توقأمل اوناحرأاو

 اا(تاشااناد.ءىلاك ملا | همأ ىنعلب تلاق 4 ةثامهستلا دع نوسؤملاو ةءداسملا ل ألا تن اك الف
 نماد>اونامث نينموئااريمأ اب لاقرهاوجلا عاونأرثاس نم همؤامو بارملابو راخقأ | رض ةفرالناربخأ

 ىقالاذه ىربف ع. أامانأرادهااريشاعماد مهل لاقورادقلا ىلا تفتلا ىساركا ىلع نبال نيا-رلا

 هثدذيو ىف ناكو بارما بح اصىللاةؤر 0 دةئاهرأرادقم غاب ىد نُولا قرادقلات دب ارق نامعت

 ىوسائدلانمْئثىدنع قب امىد,ساب هقاومإ تاقفراختلا لئمدّوزن لو ك2: ملاذا ةعدقةفرعم ْه

 اتم ىل ا ىلع اودهُسش اراعشال لاق مث 1 اعرب مم دقو ىلار اخذو ىدعتعمدو هنم ترف |وراند د كط

 اذك ىواس هنأ فرع' انا وراني دةئامي لجرلا اذ 4نداعم اور هاوملا عاوث أن «ىارملا قام عسمج

ام عسجو طاسل وب أردلاو جرذلا ىناطءافهرلا مدي دهوهوراتيدفاأ اذكو
 رهاوم لان م«اع

 أمثهياعاونثأر الا نهرض> نم .ءجو كلذ ىلع هتر ل
 اجلا قوسىلا هبت هضمو الاديب كد

 ظ تاكو لطر فصن هتن زر نبإهلا هعنصاب وعت صرةندامااهذهةاج نمناكو ىرتشأو م-مبأت دعقو
ْ 

 هئسد دهتد ريشأو تدق هدءورم فرعأمو نيمئاملا نم لقا بند لئهرطسأ هءاعوةر م ا دب كسار

تهفنم فرعاالو هفرعأ الذ دمىدنع هلاذه تلو ذر وعتلا صرق تأ مول ءاك
 لالدلا ىلا هتعفدف هّ
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 ١ يولد امأ راما 3 2 0 # 4هةدح قل ةلاوسأأب رغتلاو :

 1 : ءلاتأ كاتأا4 لاقو ىو 3 امتاقل؟ الولى ت42 نمضة:اف 03 كاش تصد مكفام ٠ ظ

 اهعارذل؛ ءأه ٌردرَأ تو دغو « لادن ب احأ ىف تاق تنأ نم * تع هتف اهراز ادقءتال>و ٠

 ٠ تلا ةكاتعت لا و ةتالمدف تقاناذا ل ع كار رالاب رس فيطالاز-هر 8
 ١ اللوق ندعو 5

 لامر هااورصأاف تافتولو 5 امر مهماندأ نود ن ماهاواسا 8 تضرعت نبك »رسال اهئأولو 1

 * ايرغلاعمتاو قرعشلا لبس ىلن#« بهار تحال قرشلا ىف اهنأوإو « ابذعاوقير نمرصأ ءامعبصال 1
 اهتافص عسب دب ف ىركمف امد « تريكو رظناملاثراظأ 3 ”الالوقنس>أ امو 1

 اهتانحوىف م-هولا لاذرثأف ه اهمحأ ىف مهولاامبلاجوأف
 نذا مناحىلاىفةساجأو نينا ريمأا.ىدمب ت ذخأو ا.-سوالوقالهأتلاقفاماعت سف
 نسأاى دهن دشنت نيعلا عمد تمل ءأو قارفا !ةفا ثدك قاءثمالا طرق

 لاصواةدعب أبر 0 * اهءاحر ةالر دل ىلام |بحأ

 لاو زبامتعم ئئلكحىرأ « ىتاللا مولا اأ 5
 قار-فلا لان مبرقلا ف فئاخ م ارغاارع فقد رغانأو مالك-ل!فطاب ىسناؤت تراصصاسونا م 1

 نس لع كاب ني ءأأو ىون | ةءول ترك ذو قاعتشالاو دح ولا طرق نه ٠

 دل ىلع عمادمترخ ي« اد ره ىف! عاصو ةعاستركف
 مدلاذ لاس هاروفاكلاةداعن م ع اه دم ىف ىتاةم عمم أ تةفطق

 هوك افلاوةمعطالان 0 . بأني نسوةراكادبنراوح عبرا تالا ةسكالايا 0 ظ

 ىنيحا, رثاا :اودو مادا ىلعا ةسأدو مح ءؤااريمأ نا اك اذلولال لصرام مادا او مومثلاو ىولملاو 3

 اهنمتح : ماواعذحأو ذم ربالانمةطب ركب ءراجس نين ريم انابتءاج مثكلإلالا حلصإال س <
 نيّسمأ انءد ده تدنن ًاوهمأي ىصلات فتاك ثاغتسافهراتوأ تت س>واهر > ىف هّدعضوف ادوع

 | مك2و ى اعف 00 ع ادرىدينهالاحارلا برم ال

 افاست نوكد ىبح 1-3 اهمراشُدراب ال ةمادسان ا

 سااحانأو تركت ىلام م مج دفن ىت> نامؤلا نه دم امحلا» ذهىلءاددنعنينموااريمأاءتقأف

 ّىس :ىدىالت اا ةفرالا نملءألاف :رعأال ترصورامالاكىدخ ىلع ىعومدتازنفامقراقماهعم

 | 00 اا ادعم ! لك ىف م ذخأ كونأو كلا تم ني- نهى دماء اس تاقف
 ناطوأ ةيرغاا ىفلاسااو 0 هب رغانأ اطوأق رتغلا لا تب ء-رعاشا |قدصدقو لالا نم

 الو هح رم كلذ دع مثم اية ثالث هفدضصم هنأ ورد :ةأور> أنة :ءناكاذاءنا هتداعن مب أن أ] عاتلاَمَو

 ىقكلناث هللاءاث ا ىعاستجا ىف ةل.- لأ انأو كرهأ فدخاو لرسم م 0 نك ءاوادب  [:.لا دوعت 1

 اذ ءك موللك قل :ةم ا( دردق ضرع لودر ىذا لت ا لأ دا ءاوةمياتع .2ىأق 1

 هيلا هّعقدأم لكو مومداموبالا م هأر للا ىطعأ تق .ام ه] لوةتو ىلال هيطعت تنأو رايد ةئاسهسجتهرق 1

 اهدا ءتجأ مثاه د, تاءقو كلذ ىلءاهت رشق هللا ءاث ام ىلا ا ذك هر روستو كل هبطعأ انو ىلا هءفدب هناق 0

 اعيحوأي رضا تيراح تن رضاه مايالا شعب يف ىؤتافتلماك ةسحدمتلاجل الع ع نينمؤلال
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 7 د دن 07 سوم »ودمج

 هيو و وم



 1 37 7 201 "1 تلوم 77 1 /

 3 ا ا ا الا و
2 

 3 ف ها ءاردتااك امتءأرف ةيزاللا كلت ىفت اما تهذلاب<-ثكرإ زم ةممعاراد تا دأو

 | ؟ةدئام نيت انىراوجلا ىلا تراشأ مثىنا<تدلحو ىتتساأ مثنايكوك امن اكناتدراحا متم دخخ

 ظ  نمدلأكر-عفتد ًاراموائءفتك |ىتدانلل انماجواطقو ىنا.ه“ب جاحد نم موعللا عاوفأ نما
 ”ةكاوفلاو ىومل_هلاو ىوهثماو تا رشلاةدئام تريض>أوةدئاماكل:تءفرانلك أاملف ماعطأ !كلذ

 | ليراىد.ساب هل تاقوزيش !ىلاتةبوما+لاتلخ درا غرفاءاف لام اذه ىلءاروشاه دنع ت وأو

 | روش ن ءرانبدةثامتسدإ تنزوؤ بهذلا ترضحأو تيضق بهذلا نز لاةفاراة.د نب رم ةهءاهتلما ىتلا
 |  هقرطو: روصقم نأب ىلا ىتأّتح رخادافماجلا ىتاندأو ىن د افك دمس د ه1 لاقو امالغىدازو

3 تءفزو لك الا نمثغر_فاسأو تاك انةم_ءطالارئاس نما ماعد” أمت رضشط ماعطلا اراضداب
 

 1 تاسالاه ذوب تنغودوعلات د [:دئاملا
 ١ الزانمىضارالا َكداوب تدو ءوب ىلئاسرىدؤ: نأ ىارغ قد « لهن صرأ نم كسا تاعفنادأ

 ' لئاطاةمدترلو ى-عت « قشاعلكامحىف ىتلاا مو « لزانمنم اهيمركا اانءاء>ال

 " تنزوذسهذلان زى لا اراد نيعرالاة.كاصدد رأت اقو يشل ىلا ت> مئارشاه د:عتقاف

 ١ ٍإ نس-ورظنا |نس> نم تدأراا داو مود هن أك اروسأ هد تءكمورا.د ىتثامو افلأر مث نع هأ

 ىلاةفريدناامهل تاقةة.ا اعاناودأو ةميظعةهض تعومفاني_.ءادقانكو زهشلا ىلا تح مثةرشعلا

 . دعصتت اكل له مف موهضعد ىلع نوح رفتي تالا عممجوىابالار مقا ان دنع ]الاه ذ_هنا ثلا

 ل ةراتماءاروو هةحفر اس تيارق عطسلا ىلع تءلطو من تاقف ساذل | ىلع جر تتر عطسأ ا ىلو

 امناحوالا ءةعاوا دةوالاجوان..>نيرظانلا شهدت ةيدصل انهو مام شرفاهياءوةل دس همؤو مءظع

انانءافرعالو ىءفت كال اول نيزملارع_هاانام تدار املق هل .ةتواهلمشي رهواه نع ىلعددي مالغ
 انن

 ١ اهلابوكلامتلاقفامتةصااهتربخاواه دنعانا ىتاأ هيراجلاتلاستازن املفاهترود نس نم روب

 . تكداءامافهساو ىات اقف ضرغام كلا نسل أيا: تااقو تمستفىلتةتذ 2 |اهناهنثاو تلف

 | اهتلبل 17 نسملاب ام فرهتا اه راوحاتلك و اس ىه وءال_هلانبرهاطهنباهذ_هتلاغفىاو ىلق

 ١ هذه ىلءهلكىلام نمهذال هاو َتاَعذ كول | بوق ىف ةمس> ىهورا: دة اسمح تا اقالت اا مود و

 كوالا سالم نم سوءل مرت لا تسلومان هلا تاخد توهدأ|ءاق ىلا ل اوطما رغلادباك |تدوهب راخلا

 لك نع هلأ تنزوث مه ذل ان زلاقف راند هتامسم | تامل ىلادب | لاس هال واساىلات- و
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 ترمأ مثراوج عسرأا 4و اذاو ىتلمن سحاب ىتقاتف كف ضوى ذاك لاف ةد راج هنمتحرتق

 . رتلرادىلا ف ىنأو فذحأو ةنالفَكت دسىلا هيدعأ مالغال لاق عاهد تأةرا دفا ريشعة جر مش
 امس ىلقع شهدأا مارال ةلاح ةيبصلاّت : أر قا تاذ دق ضرالا ه-و ىل ءامنم فراظأ ا

 حاببملا مالك! نع تةكسف حاصلا دازرهش كردأو «رستءةعدرأ ةلءا ىفردءلاكى هو نينه ارم مآ

 اباشلا نادعسا كمل ا هيأ ىنغابتلاق م ةثامعستلا دعب نيسمّتلل ةسرفوملا ةلءالا تناك اماذ)

 | دقو لاسجو ن_س> تاذرءةعةمب رأةلءا قردءلاكىهوهل لاقةد راملا تاةصد نيئموئاارممأ ث د

 ْ ١ رعاشلا لوق,ةدوصةااانهن' اكرهازا ا تان رمطفت ظافاأ اولا دّدعاو

 , صاسم كاح دف ىف لدلباا ع كال-الا لباس ا مبىف « اهفطس مارغاابعل دقو تلاق

 قايلانيزالافسالادت) ع« تدؤتواوفكي«بلعترض « كامئنمسكلا اذد4لدوأ
 ان دكلأ
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 ىامآىءربالاببتك وأ ءدتى ا رع دنا نفت ارم لات نتدالوننملمأ

 كمهم ىنعدوأ نينه ارعمأاب لاق ىدن ىلع نوكم كءافش لعل هب يناعأ لل اقريتعا نا ةربعت اك-ارمص
 ٍْ نهرح الر ىنأ ني:مؤملاريمأاب لع | لاقف هعاسم»ىل ل ىيةقوسدَف ا

 اهترحأر هاا ىف لمعتا.كرم نوثالث هل ناكو لاملاريثأ ارح ان لأن اكو ناعةن.دم نمىنصأورضا ارا
 اماف صْضشلا هسا اجات#امع-.وسو طا ىناعوامع رك ال_-رتاكوران دفا نوثالث ءاعلكف ظ

 . نينمؤملاريمأ هلا ياو «_ت«رلا ىاعت هنن اءافوق مة داس هه ترج اع ىناصوأو ىن اعد اولا هنريضخ

 قزئمفاد_ ءانذن زا مايالا ضاعن ىف ىنةتافرصلا ىفنورفادوهلام نورت« رش التاكو ظ
 قنذالابلطن الحرب اس ااا :لاقو يىناهاغنم همالغ "ىلع لد ذاراتلا نم ةعاج عم ْ

 هتشاذافهفثكو ىدن نيدهعضوف ى انا 0 اريل ءلماحوهو لخ دف هل تنذأف كءاعلومخدلا أ

 | ارك اش فرصناورانس دةئام هت. طعءأو كالذ ىلع هيرك-فاندالد ىف تسا فا ارطو لمو ناوأر يغب ةك اوف ْش

 ةريصمأ | ن مءئااولاةفاذ هنأ نمراعتلا ت !أس مباحصالا نمار طاح تاك نم هلك ىلع كلذ تقرق مح

 اهاهأ نءودادغب نم نسحأ دالءأ !ىق سدا هنأ ىلءاو هجحأو ةرمصنلان -نوقسراوراصو لعاب ١

 اهلا ى سفن تقاتش افاهسكرت نحو اهئاوه سم طواهاهأ|قالخأ ن -ى>وداد_هنوفصدأو راصو

 تءوراش دال اعبكا ارااتس وك ال_هالاوت را قربملامآ تقاعتو

 انهانص“ وا سسك نواطلاو هارت ايراد فالأرا تففامتدتوكراوللا 0

 ع 0 ةدماهب تقف هرصدلاىلات دج ىت-ىلاءلو امام أاهب ترقاسو ىعاةهرئاسو ىلا ا
 ىأوراصتا ان نكست سأتأأ سف دأدةىل اذ داصو ىد لآ القامابأ نبرد_كم سوا كات ْ

 نأ ارذعإلا برد ىعهبردفارادترحأت -اواهبا|ت دف خركلاةراىفاولاقف ناك ال ىرطأ عضوم ظ

 لاما نهئد ىءو ةحرفلا ىلا مادالا ضعب ف ته>وت مث دماوبف تقأور ادلا كال: ىف ىلام عج تاقنو
 نمانصلخ نأ دهو هعجلاه-.فما_ةةروصتملا عماح ى اديب : مماحىلاتدتأة ةمملا مونموملاكلذ تاكو ٠

 هلو ال٠ ءجاملاع اعضوم ناك 1 كلذ فتدأ أر طارمصأ | ثرق 5 ىعس عضو م ىلا سانا عم تحرج هالمصأ |

 اسااحا عش تن أرفن اك 11 كلذىلا سانا |ًةاج ىف تءهةفكا هش كانهو ئطاشلا ىلع لطءنشور ٠
 نم فضقاهن كو تقرفهردص لع تقرت تيل جرو ءط ار هزم حشو هلي ظ

 نب رهاطاذدلاةَف هتء:داموزم كثلااز_ه هاام ص خهأ تاةثنا املغهسجوراوج عد رأهلو-و نيم

 ىلناهللاو | تاةةحالا|ىلارظان و برش: ولك أبهد-:ءلةدنم لك نادتفل ا تحادوهزعالعلا
 حام امما مالكم! ن عندك لذ حايصل ادازر جت كردأو «اذه لكم ىلءرودأ ناو أن امز

 اك تاث ةلانأدسسل كلما هيأ ىفانتلاق (ةئامهستاا دعب نوعرالاو ةمساتلاةليالا تناك الفل
 هَل تاو هم ,!ءتابسو نينموئااريمأ نهب || تمدَقمة لاق مث : اذه لثمىلءرودأان وانامز ىلتاهتئاو لاق.

 انم-لاقوهل .الاهذه ىفكةمض توك أن أىهشأ تاقالتجاماملاقتةجاحالد نعل ثاىدسا, |

 ا ارم أبا تلمأ ن نه نونمورينان دةرشعباهتلمل نم نونهةريشكر اود ىد_:ءىدلوا» لاق مث ةماركو

 كلذ ىن ذخأو مالغا ىنإ فر مش نعاني د ةئامثلث هل ثنزو مثريناندةرمشع ا تلا ىتلا راتخأ تاققف دنرت رثنم

 ةروصتمىلا ىف ىنأو ماسلا نمت رشق 0 ليد فال يمد خورصقلا ف ماج ىلا ىف يهذومالغلا

 ١ ةرشت سم ةكح اس ةعسلاو بحرلاب ىتقاتف كفضىد خا4لا و ةيراح أ[ تسرد بأم :"قرطو

3 0 1 
 .: 5 04 ١ ٍر * انس للا
 ال نيدلرا لي فينا 1 مر ننينوولا ا ا 1 ضن اون 0 #4 رع للا
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 ماس ا سس 0 ور اك ٠ راح ةثاماهيلعو

 0 احب ورد_صلا ىف ىلعأو هند مك: :م لضفتيل هللا م ٠ لالا نه ل 0

 3 مه لاق مهيدأ نيب ةمددا ىفرورمسم ماو 4 1 لا ." هقوئرم ىف د او لك هناوخا

 واضحا ىراوج راقت: لوك .النمر شكل رضحأ له مذذان عفان للا بحاص
 1 جردامناولالا ب 'ارغنماماعوو لذ ام نومي دبأ نبا اماوالا تادود ثمراو ب عد رأ ليقأ ماعطلا

 008 .اهراعشاملا نمو رمد ئتاوخ ىلع بوتكمو اواو ى :اسم«واطق ن مراصأ | ىف عسوراطو
 3 انيمانوريخافةداح م! ناكناقداسأب با ثلالاةف مهد اوم .غ مم مترافك زرق ىلعاولك أو ساهل

 ا ا شاف كراد طئاحعا رو نمد انهمم تود لالالا كلزنم اند امان أفهم :اولاقا ماض د فرشتن ىح

 1 7 ا نيرون ثكقالخ أردان نمذاك كلط انءلع تأ تارت اثهتبحاص فرعتو سعت نأ
 ١ تءاج مهيراخلا تيه ذقةنالق كد .ىرض> | لاقرءادوس هب راح ىلا تهت مم مس امحرم لاف انج

 31 قءرأ ١١ ىلع تما هما قرد ااهن "اك ةيراحاهعمو ثنأ را نان تمهذ سوق سرق

 1 هيوالمو تمثأو, ءأاو رقاوملاباهدر ادوات تسر اذ سال هةقرخ امئاوانءادوسلاةيراملات ا

 0 الاملاك! نعت تكسف حامصلادازرمُ كردأو «بهذلان م
 ان را انأد.ءساا كلا هيأ يغلب تلاق 6 امعستلا دعنوعنر لاو هنماثلا هل ءالاتزاك املف

 1 هءوالمو تءقاو لاورهاوملاب ععموهأذاوةطدرذنان هدرلاج عادل كلا ىلع تسلح تلقأ

 بف لاتأكىه هوره ازا تانراهرانوأت دش بهذا نم
 ٠ أ ثاااهدوع وا

 هنو دله هم ءاعتادواهر >ى 5 اهناب ةقيفشلا مالاك هةنضح

 0 9 هنوالء راسلاتءطصاو الا « هسمل نيءأااهدب تكرحام

 0 تسع سناك تاَت اف هرانوأ تسحؤاسه دلو ىلع دلاولا هاذ اهنا 16د ها اراهر د ديل ادوعلا توض مث

 ١ تاسالاهذه دشنت تامحو هءلع تدرض م هماب ىلا

 0 ئرعاس لق ت>ْز هامةرجن نم 8 ايرشاو كفك ردأف ىحاصاب * اءتعاف بحأن ِء نامزلاداح

 5 امك وكل محي متلاردب تءأرأ 5 ايمساكى اهلمح مسنلا ماق - ف 0 هلا عب-صأو الإ

 1 ع ”اكبورغلا نيرد- لاو 5 امهيغلاءاضأ دقةل_حد وفن ماه افردبا مق ترماسةل لو 7

 ا عا هلم[ ةءسهاسملا ق وق دمك

 'ْ اموأ اوكا ن أ اوداكىت - ل نةرادلا ف هلع حاصوا ديد_ثءاكن تكر اهرعش نم تغرفاملف

 1 3 | اع ناد زا لاقفاهنانخ نسل همسو قم ءافوماارتاقرمودو سلا ءساغوالاد>أ مهم

 ١ نمءاكن اذه ام د٠ ءتِرلالاعقأ .ًاواهمالةاكاثا ااه دم_سلاةؤ ةقراغم ةقثاعاهنأ ىلعلدب هب راملا

 1 ل اراد قاو ىصس ا اللات رات نا رلا رطو هوب د_ةفنموصت وهاقاوهمأوهانأ دقق

 "| 1 *را|ناكو برطا نه ه ىسفن كإمأ ال وبل اذ .اغابتميمال ىناىدنسأب قءءاوألاةفاوامم

 2 افارارغصاههدو ف ىأر هل اههث فرظو هنساكت ىف لمأت» زرادلابحاضلار اند هاكَكلَذ م

 ' كريذ نأ بحنأ ارفعح هل لاةفال لاق ن ْ نم مل: ل_ه هل لاف ىد» ساب كلمما لات ىقأي هل لاقوه.لا

 0 ا السا تيتا ارث ذو نيلسرم ادرس معنب اونينموئاارنمأ اة هرفعح لا و ةلا عة هممارد كوك نع

 ! 9و 0 0 و تدلارايقمالا دم ه نع ىنريك نأ ىمتدأ دش رلا لاق كلذ دب وةعاجلا



 ا 1 رم ةح اسك :ةةر ا مذ نون رو وك 5 ماو لاا ا أ

 4 5 [رانو ع طوفان ان الاتق كلملا ىلاهح وعرفوا 3 .تأو هء'أوخ س ,1ىربااهقاد_.عنامم |

 ا بمثل رمل! ىف_ئاهلا نفدآرامو هةضةدهريخأ قة اهذه ىتد كن امغ سدسامو ىبسقابتنأف يل ١

 0 '؛ جريخلت !اًذج هل كلر امخاف تأطخأىذلا تنأ هل لاستف ىرصلا هللا د.عدلانانعهريخأ ما كلذ نم كالملا

 0 ا , لو هرلع درت لؤىرصأ | هللا دمع ىلع عصد ورضأ |تناحىلا حوروهونامزلان هود ٠ هر مس | هرأ ْ

 7 ىد لا.عان سو لاحرسأ ف امولأو همست تلم أ روع باتو نخسرلا تربل هلا دا هيلا ْ

 توكءاخاوة اا ىذ ترءالىذألا ىلا نا<فاءدجاوقامو تاعاسلاقرغمو تاذالامذاهم هانأ |

 3 - فدطاهدامعب و ر دق“ ولالا

 عى ءامعلا تت اد !اءمدشرلانورهرداون نم

 لاتفرمذارورسم ىعدتساغا دمدش قرأ لما تاذ قرأ د.ثرلا نوره فيلما نا (اضرأ كاسكو

 قرأة لمللاه ده ىف ىف رارتعاد 3 هنارفمداد لاق هيدي نيب فقواسإف هر ص أو ى مو 4ع :رسد رغم ىتنأدأ

 ماخلال ودود 0 8 ااءاك_هدلات 1 اقدق نيد اريمأ اد لاق نع هل.زبام لعأالو مونلا ىف عند

 7 اب مسقاانأ أو أش ىتعلز. ملف هلك اذه تاعقادق ىنارةء>اب لا ةور كةلاو مهلا لد زب ءاذعل |لا.ءّتساو

 3 هراشأ ام لهفت له ني_:موئااريمأ اب لاق كل ةنعنب رضال كلذ عل ضاعف مل رعاطلا

 ىهعبت ل تاتا الع دلار < ىف هبرددت:و ىروز نان لزنتنأ لاق ىلع هريشت ىذلا او لاق كاع

 ارم ةثالث نمدحأوب مهلا عب رت لد 3دءنأَف ةرظذت لامر طظذنو أ عومن 7 زاءاطارصلانرق

 لاوزلا هس نوكم كلذ ل_كلفاسمطو نكم ملاضرأأ طر 3 وأ هلع نام ملام عوسو اءآر نكي ,ملامناسنالا ا

 قد اورأو لضفلا هوت أ ورغم هم مجو هءضوم ن مد.شرلا ماقٌكا ذدنف ني_:هؤلاريمأاب كذع قلقا ا

 1 مالكا نع تتكشف حاصلا داز ره كرذأو » فايسلارورسمو فا دودأو ساوفؤوأو مدنا |

 : نم اق ةقلشن ان أ ديعسلا كلل هيأ ناب تلق( امعسقلا دعب نوعترالاو هءباس 17 ءالاتناكا 15 |

 لاو ورا كا سالط مهلك اوسلو بانل نر حارات هدعاج قارور فه ه_ةرككو هعضؤم

 هنودد ربئذلاعضوملاىلااولصو ىت>ءاسإ |عماو رد_هلاو سهذلاب شر زمقروز ىفاولزنو ةل> لا ظ
 تاس الاودهدشنتو دوعلا ىلع نهد راح توصأوعتمت ١

 رورس نعى :أ ّداااذ مك ىلا »+ ازا , الا ىلع ىعدقو 0 راقعلا امض>دقوهأ لوقأ ش

 راكد: أو رود هدة 5 رب رغىظىد نماهذنف 5 رامتجدتمألا ارهعلاام قفأ

 هنقشيمدقأاعدومبسحتو « زاناجفلا كافر أ « انرطادرووذ ف تءرز

 رادعلاّدةوىرد- ءاذ # هنع لست لودعل ا لود 01 راندلاو اذنه ادامز

 بيطأ ىيه-قرطامانالو اب رةعج لاق توصلا اذه نسحأ امرفع حاب لاق توضأ اذ هفءاذا الق

 نم عامسبأاب فرك عا« صترادحءارو نم عاملا نأ ىذمس ادنك-اوءانغلااذهنمنسحأالو .

 رفع لاقان ادع منغملا ىرئاذاعلر ادلا هذ - هفمحاص ىلع لفطتت ىدر ةمدأب | ه ض هما لا ةفرتس فان

 صق مالكتلا ب ذعرافنملا يلم بات اذاو لو ةذلا ىاوتذأ: ساو بكرم نم ماوذع فو ةعاطو اسم“ 1

 ”ارطواراع دوةعسأ اوس رلاباولخ دا ىلذ نكوهنم اقدام البسو الط لاترد يوسا

 ةلجةلدس ه.ناونا ايفو دروذاللاب هثوقنم اهاطبحو بهزلاب وفم هحوأ ةعدرأت رادلااوأرف مهدأ

00 00 7 

 31 57 7 : ١ أ 000 000 :

 كلا رول ا كر لون والا ادا ام د 14 7 700000
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 د نا ا ا ل

 1 8 قرر نا را رمل هتادعتأ را او كمل

 ل اعل 7 زعم كرب ربلاهقادنعت 0 :رامدلنا ىف نانالا شر راك مف شوب كوم ترف خرفه دم

 ١ ا هللا اوىانولوةء وىربلا هللا دمع ريد ىلا نورظ اوراصو مهءأواممتخأو تادلولامد- ةةورعزالااذ
 ١ 1 لدالوالة هر 0 ىنامقل ىف ثجتنأ ل_ه ىخأاد ىربلا تلاد. عدل لاسقفءاعنوكعضد و هرعزأ هنأ

 0 املا مالكا نعت تكسف حايل اداز رهش كردأو «كاة>وزو

 / هقاادنع نأ درعسسلا كلا ااهمأ ىقاتلاق تار را !!ةلءالاتناكاملو

 >> هتلاد.ع هل لاةو كد ةحوزو كدالو اله رض ىنامتا فت -تنأ له ىأا: ىرصلا هتادمعل لاق ىرلا

 5 هذ أب تنذريغنمدحاو د_تواذاوان د-ةعدوحو هريغهل بنذالىذلا تاق ىنأاءوقما !ىرعأا

 تاتال ىحاام ن 5 اوهءاعكعذءاناطاسلا
 ا ' متةسقا هلوقعنافةأرااوراذصلادالوالاءالوه ذ

 1 هعمت دهن وهامذم ءفهرطاذ دخت لهو او ة؟سواوق ا29أ ا م4 لاو هلامعىلعىر هلا هنادي ع

 . ” يعزنمرغرأ لدن ءناكلملا :ان هيا هيأ دءعأد اولاقو هماع اول ةألفالةدادش راب ,؟ ص اذفثأ ريشه داذاو

 1 نأردة#نالاتنا هلاولاقربا| ىلا همس رأتأ ىدارموا غمض ىنانأ ىحاص هناث ل-> رلاازدوهو :لاقربلا

 دمع لاةق كمال لقا: دل هل وقةىذلاو كلا مادقمرض-اوهفدنو مةفامالك كد ارمناكن اق هيالا حورن 1

 ١ هته كصالت ىفىساانأو كلال ىم ضما نك كلو كلا ا هفلا شامت :كعالو عضاو رذعلا أ اد ىرحأ | هنن

 0! كام هركر هنأ ديالف ىرب كانا ل- ءىتهوربلادالوأ نمكنأ فرع ار ىم هنات فذئالو ىلات هللاءاش نأ

 نافع 3 أرىأرلا ىربلا هللاد- .علاةقربلاىلا كدربو
 ىلا ىضموهذ_تأ خكعم ىذمأو هنا ىلع لكوقأ

| 

 هيلع كصضب كلما لوح ناك نم لكراصورعزالاب ا.درع لاو كحض كلما ءآرالف كلما ىلا لدونأ
 ا ربلادالوأ ن هاذه هل لاقو هلا اوحايهربسخأو كل | ىف ىرصل | هللا ددعمد-ةةفرعزأ هنا هنناو ىالوقد و

 ٠ ةدراتأق لذات كنادا ارااواخومط,وأ اءلةمالا كوسا لك أب حال هنالانتيد شهدالودو ىوحاسصو

 دعب هناكمىلاهدرتنأ كلتنذأ د ةفاندذع شد ءدالهناو كل ذكرمالان اك ثمح كلا هل لاف ربلا لآ
| 

 لاق مكمل ارمالالاشتم ا لك اذاناولاوالاك-ثأ كوس هلاوق أ ةفايضلاا هلاوفاهل اق كارما نا ٌمةفامسنملا
 ' ١ و هاوطارادلا وذ لاو هاو ىندطعت نأ ك دلع ىعاىربلا هللا دمع لاو ىلع نك! اهل

 1 ٠011| دالاس راق لع ىو رهاب ارا لا حاسمةخ اننا حاس

 1 1 رخ  اويقام لعيالوهواهزخأف لسو هم اعهلبا ىلص ىذل ارقىلااهلموأو ةنامآ فه هل لا و2

 ١ نونعد ونولك أي سانا او كسلا نمادو دماطاه«واحر ةوءأنغ هّقد رطقىأر ةريلا ىلا دلو 1

 ظ 1 مه دنع له م.ظعح رف ىف ساس: !اءالو ل امىرسااهلنادءءاىرما|هللا دمع لاق ممظع حرف ىف مهو

 | النعم تاماذ ا متنأ لههل لاق تعمم هدنعتاماعاو سرع ماه 2ع س ءاىردأ|لاةذؤ سرع

 . اندنع تاماذاىربلا لاق نولعفت اذامربلال_هأ ام متنأو ٠ منلاقنولك أتو نونختو هل وحر فة ته

 ! دبع نام تام نهىلءانز> نووء>نقةثن و نوهوحو نمطا» ءاسنلاو يمنو هيأ عنز تيم
 1 .تعءطقدق هللاقوريلا ىلاهح رخأ ولاهاطعأف ةنامالا تاهلاقو ىربلا هللا دمع ىف همم ءىرهلاهلئا

 ا ريلا ا و للا رك كارأالوا رمال وداد هديذ دو

 نككجد

 |! | وراق نه للست فانأ .ه هءنو -ر فت دولوم ا مل اناانابل أو لو يلع لس لا ةنامأ

 ا ا 5 5



 و د نر ا وقال 000000000دندن-ب-71 5 ظ

 لمهام لقاوأرثك او نفل فلا دق ءاطم كمحأ فاما مانو هاج ٍِْ 0

 نراك أبو ةورعلا لدأو سدرعلا لدأ مد بول طا ارض < نيه ةجوزلا ىفأ نس وهند قافت' الا ١

 لاق همهطتو ىهداطكتزمعادأو اهمعطبو كمن نهداطصب كلذ دعو هتسوز ىلع هتوا تدم مةياولا ٠
 ىلاوونن ىثن|ن اكن ارمال | ذه« ءاعت دش ىذلانالاق لاس انوكي ف. 1 ٌضاعما م عمال ىنزنأو

 ىعمتو اهعم اهون. اذن تدلو ناف دات نأ ىلا هنوكرت رخب ممافانزلا نهال 1 اذاف تاننما !ةنيدم ظ
 هلتةءفرصلا تاطا كاملا ىلا هنود د 7 :مماقار ارك د دولوا|تاكن أو توَع ىءاتنل زتملو ةيئاز تن 0
 امواذكهو ىرخأ اه دهدو ىرخأ دمىلا هذ ذأ ىرخأ اهلي ادمع نأ مذ : كلذ ن مىربلا هللا همعس 5:9

 لاةؤندمأ نءاهريغلهاذر : مشن الاهلد أ ىرن ة هن در نا ىل ء4درؤ ىد هحرش لاز

 فورلا ركل ى :لأ قدو همن اهعورصأا نأ ا أدمن مكن رئت ىاو لات شامر لا ىف بله خا هل

 : ١ را ةوعاقلا تبعك ف كراون دمنا أىلء مون لك ماع فا كة -رق تنك وأ م- >رلا :

 هل لاةفريغالا:ضرأوانراب د ىلع كَم رفاغاو هث انعورصأ|ن أدم نماطارم 3 نبرمشعو ةعرأن ءاطاريق

 كتمت ىفىلىضمو كمسلا لك أن هتهدس ىنأق هملع ت>رفت ام ىيفكم كال ذكر مالا ناك 0

 : نوكم ئ عا 1لاتفاوطءالواوتمالارااكمضالاءاصواحامس نم مطتالتلافا

 هنم عصنو اان ءأ هل هضو هذطت ورا !!ىفكعءمااىوشنن م ىريأا هللا دمع هل لاق ىو او خومطملا ٠

 00 1 د نرسل دداعوشملا فرعنا ناقرادلاا انا نب أن نمو ئىرصلا اعقل ا

 ردا ادهق نو جريشلاو تدزلا اس: ذل نبأ ن نمو ىرديأا هل لاقذ ريشا أو تم زل ايه 1م نك ىربلاهل

 نب دم ىلع ى>رفت لوري 1 ءادم عى ::-رفدق ىخأان نك او تقد لاق ترك اما .تفردنال

 كل ضو تدمتل رئاغأودتما انيتأ ىذلاربلان مس رقى هو هقأس ءاه!:ةفانئاف ىنب دمامأ هل لاق ْ

 ىلء ىدر غنا ىدارمو هبلع تب رغتام ىضكم هل لاترصلا نئادم لعل بنانا دن :الانه ىلا

 : ةريذص ةذب دءاهآرف ىتب دمه ذههأ لاقاوب | لصوا( ف هتنب دم ىلا هيمجر ,ثكلذك وهو هل لاق تني دم ٠
 ازهر لاقخراملا سونا كلا ىرصا اهنا دمع هممو ة دل زحد مئاولع شت ىتانئادلان م 1

 هدد ىلءرهأ |ن :ادمع.جشلل ذكولاء+لاقراغدو راك تارا غمكا ذك ةنب دا ءد_ه توب لكو

 ىالغلاناكذاف 0 17 نملك ناف هفضلا

 ريقأنمم لو كمسلان هاموللعم أشم هءا ارك ل ء< ونيراقنلا نووس كعماان مهقن :اطهعم كم أ لسريف

 ”لاعام راما نورق كلل كلا ارأىذلا ل_.لا ىلا نوقأ.ذ دوال هلا تت

 .٠ 7و بناة بجتإا

 هكا را

 تبطقتيلا

 ىلءر رحل لهأ عبجو هنكس تددلا ي>اصو نومه ذءف:را ءا متت دم ومما كسلا كداطصد

 لدا للا مك: مماو كعملابألا وشعب نوم دخلو مهن ع منولماعت»ال ةلا أه - هه

 فدرو ل: : وطر عشا ورمقلا لثمرّودمه> واو هءاعتامقأ <: م ذاو باب ىرصهتادبع,اق

 هل تلاقامبأ عم م ىربلاهللادعتأراملق سنذاو ةنانرعامكما | 8 ةرص>و ىل أمد 7 فرطو لء ْ

 نمت جان ىدإاىرباا ى>اصاذ_ هىتءابا لاق فك عمدت ىذلار ءزالا اذ دام ىنأ ام ظ

 اهووأا4 لاق و عمل مالكو م دهون هماع تابسو تءهة3 هيلع ىل راس ىلاءتةيربلا ةوك اةلايد دنع

 ند نيتربلا نيتكعس هل هل تءافةكربل | همو دقدان ءاع تلد ىذا انضلاداز تاه

 راغْئم مه ةذع س ءاوكعسأا لك أن أنه مةسهنال عوملا ن مهنعام_صغلك فلك كلوش

 ها ا

 ده ديو ميدو يو سرع

 اي معو اا ناي 117-20 ع 0017 ا ل ا



 5 1 7 اا
 . * 7“ لاح . 3 ٠ 8 ”بلا ايبا : 0010 1 ا دو هن دس نيوتيلا ا ل تع 5 38 , ك7 1 - يا رخو ينل / 2 0

 0 ول 00 2707 2 4 53 0 ل م 2
 1 ال اباد 0 وتو لاقىرهلا

 : نمل امعلق م هللا ىلع تاكحوز ىربلا هللادمعلاسةؤهناكمنم لَ نأ مهنمدحأر دتدالو

 1 فزت م نددلاا ز مهمدقىلا هقرو نم هعدجن هدثالذ دعو هيانث نفدورصأ ان طا ىفرفسو سوملم ا

 ارت 1 ناش ن اوولع.ءاشنا لج ُمالا_هدوان.ع دفعا اهريضب لف هءذدع مو سطغوماملا
 ظ 1 اريضىرأهل لاق اب ىرتاذام ىرهلا هللا ددعلاةفهرضالو ةمملت ا لثم هد ءاعاممكر - اءامىأزو

 هو
 ناكم ىلان اكم نم نام ثعالازالو هعدشف نع« الا رضام انا نام تاق تقصد فرح ١

 ىو ودلا فانصأ ىلءواماع جرف راصقع ن1 مالا ه>هلا## نعو هن مع : نءو همام اء أىربودو

 ( تالاك-لاهم .ثد ىدورتمأاهمشد ىو سوماملا «. هدد وم هم ريع ضم ءااوريمأ ضعملار مهلا ىف سعات

 1 لكىرأ كاممخأ اب ىرصاللا ةؤ ىربلا هللا دمع ىرب ني- بري هذهأب , رق عوف لكو نيممد -الاةيع: : مو
 / 1 زالومدآنءان م فاي ىلاعت هللا هقلخ ام عسب نال لزم ةذاؤ هل لاسةفاذم بره هنمانبرق عوق

 الارعشب ملف لدا كلذ نا ىربا اهلنا د هعىذدؤ لاعل ل.- ىلا الصوب -رولاى ئاع ىلع جرفت

 جسدرآ وربك وأ لمار دقوهو ل_.جلا كلذ نم هيلعاردةمدوسأ اش ىأرف َتُمَتلاَف همءاخع هحصو

 ىنأاو د ه_.اعمصق كاد نأهدارم ىاطف لز انهنات تادن لاا ذد ىرصا اهل لاق أ ب اذهأم هللاسقف
 هدجي وهنلاناهلاقات م عقووهاذ ذاو ىريلاهت ادمعهملع اصف ىناك أبو ىنةطخفاذ ملا لعن نأ لءق

 : لا.ةفتامل» , ىدصيص لو لو نول خلا ازهار يف ىتلا ةماظملاه ده فك نيكسالو قس هتءرضالاتأ

 ُح مدآن با ةرعصا م2 ل نافاأوأ فلأ عونلا| ذه ن هناكول أب هقاوذ ب هت ال ىرصأ | هنن ادع ٠
 ش تاشلاهذدامو ةيدااهذهام أ اد لا ةفروآ ذنويف س هأو تان اه.جاهاهأ اب أر ف هني ده ىلإ امم

 نام كولاتال لائروك ذنب لهلاقر ماا تاننب نماهاه أن الت انا ةيدم ذه 821-

 ةدحاو لكان اون الو نا: مهل ع ندوةندملا هذه ىلا مو.ة برها ك!لمنال !اًمرو ذربغن«نداد و

 ظ 0 تا ع تح حن اناونم جرذك نأر دتتالو ةنبدلاهذه ىلا هاسريرعلا تانب نما يلع بضخ

 '؛ هذهربغندمردأاق له هل لاق تاغ و لاحر همفؤ هس دااهزهريغامأواهاك ًايرهأا ب اود نم اهارب

 ' بتئاضرفلافتنأر ىناكخأ ب هل لاق عن هل كاَقر هاا ناطاس كاع لهو ل اورتلا هل لاقةزيدملا
 ْ 19 هدأ تارك لود لذ ١ بحاص تعمسامأ بئاقأ | ن مسنين اولا

 1 3 لئءاروع 2 وراقالا لئماب هوو نك ار وتان ءلاه ذه ىلع جرغتي راس هنا م تقدص لاقربلا

 ' كلت لهأ ىلعهحرف هنا ملم !تاثذأ ل ثم تانذأ ن هلو نهتوطد ف ل-رأودادأ نك نك ءاوءانلا

 : رود ل؛همهروصاروك ذواثاناق هاج 90 ءاهآرف ىرخأ ةنب دمىلا همادق ىشمو هبجيرتخو ةئيدملا

 انارع لكملا لب نيسالاوسنلوربلا لهأ ل ئمءارشالو مس م_هدنع سل نكءلو تاثذأ مهو تاندلا
 رصأالدانال للاسقف ةروعلا نيؤو.ثكءروك نلاو ثاثالا ىرأ ىناوجخأا,ءللامقفةرودلا نوفوشكم

 ٠ ىنا هدمت نم لك ل: تو- وزمن ال مهد لاغفاو-ٌوزتاذا نو«: هد فنك ا ه هأ لاذ مه دنع شاقل

 ىضر. انءاؤد وزو احرفامل ممقدواهروعواومطخغالئث ىالو ءارح ئما ذه نادإ لافانم هدارم تصد
 .:ىرلا او كل ذريغو دوه و ىر اصن انمفو نب دحوم ن.لسما:.ةتاوو ذ>اوةلمأت ذاك سدا هل لاقهلوسرو هللا
 ١ 0 ”اسنرهم نوكم ىتعأ فءارشالو عمو تل + هالو ترا [لاةو نيالا ضو

 0 ا ماا ع .اراكأر هأ وجان ادل لاق زداهمو رداود نهوظعت

 نوع
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 قا 0 3[

 هزنفاهذخ أ تداعى ءالتن ةئا مت زاد ا دارس 7 |

 ران لارامو نااتلا شمام نىرصأ ا قادع سلب ىالاطت ل | ىلع ىربلا هلل |دامع ح ساحو ا

 . ىنلانانولوق. منا كخأ ا ىرصأ!لاةفرباتاارك ذىلاار تا ىت>امتم مالكم !تالوادش واموضعب ٠

 هن.دمقهل لاتوهن اكعد لاق ممثلات هريق فرعت ل فربلا ىف مكد نع نوف دم ل سوةيلع هلى“

 ىغلاذ- هورأد : قيربل| لهأاد مدا نه لاقمن :لاتربلا ل هأس انا اهروزت لدو لاق همم طة دما لاقد

 الراتعق تك ى :الال لاق جخأ أب هنرز تنأ ل هو هنع انانشسلوتساهرازنمىذلاممحرلا قر

 نع .-و دق نك-اوريذلا اذ هم ىلع تقدصتو لت ةرعنم>نمهالا تمن عتسأأمو قد , رطل ىف هقفنأ امدح

 أددا او امون كةرافأنأردقأال ىناف كد .هعالا كلذ نم ىنءنهامو مار ا هتاتمن يح نأدعب هترابز ىلع

 ىلع ضرعلااموب كف عفش. ىذلا ملسو ه.لع هننأ ىص د اندربقةرام ىلع ىجم .<2 م 2: لهو ه] لاو

 : ىلصد#« ل .ءنريةهرارز لرتتا دلاب> ل>أن م لهو هتعافش هنملا ل دورا أ نهكءدد وهلا

 اذ هقهروزان اور اجأ كلذ مدد رأ ناو د لك ىلع ىدنعةمدقم هترابزنا هتاوال اقف لو هيلع هللا ظ

 اق ىم لدا ةناماىدنعو مال.لا ىنم هرقاتءريق ىلع تفقواذاو هترايزيةزاجالا كتبطعا اقم اهلا

 هللا ىلد ىناأربق ىلءاه تل هن امالاك ءطعاو ٌكفيضأو ىب كل تداو ىتب هءىلا كلذ رفا :

 وحربودو بدها هذه كءلا ىدهادقو مال !!كئرة.ىرمأا هللاد. ,ءنا هلأ لوسراد هل لقو لهوهملع ١

 كرض الودوءام اكد كسموءالاف تقل تنا أب ىرلاهلادمع هللاةراشلان مهعافدلا ذم

 هل لاق تومأفرباات اع ىلع س#و ي دب شن من لاقررض كل ل م<ربلاىلاهنم تحرش ذأ لوف

 0 و يو وو ونا لد فيرع ماا تلخداذاؤربلا يب؟سموريلاف تةاخ كالذك انأو

 اول رع ةبقي نطقت تنك ولوع املا كرمضت الف لوم هر نه دن نهدد لمت آ1ىنافك لذ نم فال

 تح ناحدلا ل ثاه سأنالفكلذك مالا ناجاذا لاق“, 2 ارض الوردلا ىف موتو ما :ةورحأ!ىرئاد

 رغ دا هنولرقملا معهم ل |ة همه“ هعدو عر مالم اب اغوردصأا ىف لزنو ةنشاا ذا مث كلذك وهو لاق هرحا ش

 نمفذصد.ل مشا هه لاةذخأاءاذ- هام ىربلا هنئاددع هل لاسةذ ةءكذ هتدئارو ىهذلا نواك 1

 ريث ؟هنروصو أذ ءاعانثادءأ دش أو هو دفام ليش فانمأ ماظع أهو نادي دلاه] لاقي كومأا فاندأ 1

 مؤدملااذه لك أءامو أن هل لاستف هءاتال لمفلاو ل11 ارواوربلا تاو دم مآ دزءدحوت ةروص 1

 لاق فع_.:ما | لكأد , ىو ةلارلا نلوم لة ء لئلا ىف لاق هنأ تءومامأ ردأأن اود :نم ءلكأد لاو

 0 0 نم مك دنع له ن نكاو تقؤد

 1 يردلا هئادرع هل لاق ناك أف عونلااذ- ل ا :اذا ناخأ ىناىربلا هللا

 نم فاء ام لكهر أ افدحأن مفاضالو بره و كن«فاضيئمدآ ناكني ل 3

 عم ضامن لو عون :ااذ4 لت أقم -مدآ نا مهم ناو هدعاسو <-ةقو نم مدآنبأ لك أ ىمهنالمدآن با /

 د[نباةعصاومومو عوذلا كلذ ن هرثك أو اناا أنا: ف 00 اي هيقناك اذامدآنباهيف ناك تاكم 8 ٠

0-0 

 يوم

 عاج

 نادئدلا هاك امفههل قزءاعرو هل هيرو دربه :هنافاقءرغرخأ افعقواذامدكناتطساونالا شرق من

 ىأف رمل قرودنوانماسدأ هي نه دوم ديك مهند أد ةاترم هيرثعتف توعةرصأاناو ء.-نمهناهنلفا

: 
ا مالكدلان هَتَءكبو حاءصا ادار رهش كلر دأو «ة داو ةرم هتعشص ن نه ممتقول نونوع عملات اق

 انا
٠ 

 قاده نادم ساما !١1أهعأ ىتذاب تاق مع ةئامعستلا دعي نوعبرالاوة ماسح هلم ءالات ناك اف

 1 ل ظ ؟؟ ١ ا هل.

 ( ه2 ةينيربر اك

 2 ةيي# 7س 9
 053327 7 م

 هزي ٠ ري” ناو 1 "- , ةلايسإ 5 576 لا 1 نع مرا"عو .٠ ف 4 7 نير رز 2 ركب كسا نسل ناجل



 هر ىلع و 0 الا 0 0 م

 سرا ملا تننلا كلت ريغ ق ةزرامهد هردلامودعمكللان اكو روك ذدالوأ ةعست مهو همئاح ىف مهساحأو '

 ' | ا دارا هدنعةرزوا امج اهبل تمعتاو ىربلاهقادمغ ةحوز تمرك اناث ةكس !ا!امآودوعسلا 1

 اوهقونداعااورهاوملا ههد:عناك أم ع. ءجاسهرهم لهو هتنب ا ىلع ىربلا هللا دهعب اك ا

 " ىلع لدن أدم ى 1 هاا موملا ىو 4 :ةباحرف لجأ نم ةنيدلا هب زبى داس نأ ك]اارمأو - رفاا نان ش 7

 | لامك افةءاَتممةنشم سار ىلءالماس هن ادمعىأر فكلامشلا نمكلملا لطاهتراك.لازأو تلاته

  اًذهام ىبسناب هل لاق ىردهت أهلنا ل ع ىحاصلا لاف سه ذن نب أ ىاو ىبيسناب كعمىذلا اذه اممأ 3

 7 ' كلت لأ ايندلان اى لوقب واباذك ندم. فدا ىلا هءميفاخأنأ ناس لاق ك.ءاصلا حاورلاتقو 2
 ١" ادق سانلا تئاكو همحاص ىلا ه-وتموهو دام لاف ىنفهقاثنامأك حاصلا حر تقد صلاة نع 1

 5 هيالهاح ن وكي ىذل اور داوم ابر امالال دس # ارك! ىسن د نولو هد ساسزلا عوس راصفهتقرع

 0 . حارغاد-أ مهي الوئاءلا ع را و ىلا اذ لوغف ىلا لاطرلا كد لجراب لوشب هفرعنالو
 0 ىلءرعموب لك فو ةأ ااه ذه ىلع لزن لورد اودلارهلا هه دنأو ةهك اذلاهاطعأو ىرحأ اهتنادمعب ,مهجاو

 ٠ ناهغنفلاتالوفةم هنرفىأروزا.ىلا اري ملا ملف ماي أ ريم ءةدم كلذ ىلع مادوالوفةم هاربق ةزاملثات رف 0
 "٠ لاقدهتالءفاخز ا ءلنا كرام نأ ىخأ ام لل اةفهراخ لاس دنا راس .لئاحارنسأىرتا/ ع ئشاذه

 / املف هن ءلأسو هيلا دمعف ةرذ الفلا هراسلا فهل لاق هته نأ هل لاقهتس نم حجر عال ضد رم هز | ىددممأو 3

 ١ هل متو هملا لزنف همام ةذشمهسأر ىلعو دام_صلاهيحاص أر ةهقاطا| نمزا .لنأ لطبا هلأ قرط 0

 1 الوفةههارأف نرفل ا ىلعرمأ موف لك ىناق ىداصاد كلاح فنك هل لاقو ةئاعو هساعهحور ىروباءلا 0

 ١ ىعهللا لازحز ام لعا| لاول ارأنأ ل>ال تمءلا نعت اسأ ضدرم كانأ ىنريخ أف كراح تلأس م 1 0

 ٠ ىمارحكنا ىعداو كاءاعرذك سا || ضء.نال كلذ أكل انأ ىن نعل ,انعاو ضرم ىف سافربش لك 1 :

 قوس عشو كلم لا عمدأ عقو انوه رمش يسأل غ تقد_دلاْسمفّةةاو نرغلا تلفقوانأ نهدف ظ 0

 مفخالو كءمصنةنث1| فام ه] لاق محهربزو ىلعجو هتنب ا ىتوزدق كال ناهأ لاقورهاوجلا ش
 ٍ . كناكييسنايكمللاهأ لاقف هغرافةن_ككابكما اىلاحا ارو فودنا هع بهذأن أدع هد_ذعنم موكا |

 ىيحاصلا هتءطعأ د اطعأىذلاو هل تح 0 موءاازهىفئرسل|هللادرعم1ةرقربتع جام 0
 ظ 000 11و قوزع حاس لدتا لاقزا 1 هنوكم ن هلاقالءج ىلعهل ناقزام كا 0

 0 [اوزايملا هتاد_.عهومالاته_هءاام كاما لاتىرطاخم هك الوامونىنا م«لواذكواذكوه 0 : م

 ٠ نارا مهلك هقاد ودق دبع ىمسانأو كل لاق ىرصلا قادبع ««ايحاسو ىربلا هللا دمعىب د 00

 ١ قزوةلدبهسلا كلما ىدي نييرمضحاملق هءلالسرأفةرسمريزوهلعضاهتاهزايمتا كيساص ىلا لسرأف 20

 هوب يجخ - ندع

 1 نع تتكسف حام صلادا ل ةنهااربزوى ريل هن ادإ_هع لح وةرسدملارزوهل-ه>و

 انملامالكملا
ْ 

 ٠ لعج كلل انآ د.ملا كاملا اهمأ ىنذلب تلاق (ةثامعستلا دس توسيرالاو ة-ارلا لم لاننا انفإ) ٍ
 . ةلماك ةدسةلاخ اكلت ىلع هللا دءعرة ساو هريس أريزو زاممت | هلام ,عو نهم اريزو هءيسن ىرب !اهتيادبع 0

 ةممأهم عد 0-0 وةهك ادع اًةممةنشملاطخأ ا لكفوهو 0
 / نمدكا اوفا|تغرفا.إو نداهموره أوح هد

 ف م هلق هل خب وية وتاة راس وازرحراو دنب وازولواس زذخأب راد د 1



 2058 ْ ُْ د
 هللاتزا.لانرفىلالصواملف هب سهذو هسأرىلعىربااهللاد_.ءاوامكرهاوداونداءلافاتصأ ٠

 - صا ىف صانخلا ش.ءلازيخأ نأ اهو كس ىلا امتاسرأو كدرمُش فكنيعب رأ كِل تزيح دقىدتسان ٠
 اههاياناطعأو ت اشيك ثالث ةنشملا نمل شيكس معللاوراضداب كله ىأو حورأو تمبلا ىلا هلدوأ

 قو-ىلا بهذ مة سفن ةرهوحرهاوملا فانصا نمفدص لكن مذأو ةزثملا طحو تدبلاىلا ولو ٠
 هل لاةفاهانأو اًرأفاهان |ىنرأهل لاّعوره اود اه زه ىمرتشا ل اتو قوسلا مش ن اكد ىلع فةوؤرهاودا
 رهاوملاهنمذخاف ةيئالفلاو رادا ىلا كت. ندأهل لاق هءلتمه ةنشم ىدنعل اتا ذه ريغ ل ردع له

 هودرضد نأ مهرمأم”ناطلسلا ةدوز ةكلملا طا صم قزم ىذلا ىئاردل اوه هنأف هوكسم |هءاءتال لاقو

 مه-ضعدو يمارلااذكسهنولوةءاوراصوره اوما قوس لها ع. جووهنمشأ اماقو ءوغتكو هودرمضق

 مهضسووهالان الف تء»ىفام عج ىرسام لوب مهضعدو ثمنا! ذهالان الف عاتم ىرسام لوقت
 . ى اناطخولدس لوا اوح مهنمدح ا ىلء در لو ت' ادودوكلذ لك اذ لوق»مهضسن زاذل لوقد
 ميرغلا عوقوانم تءاطوانتملع أت لسرأ ةكلملا دقعىرسا1نامزلا كلماب ريشا لاقذ كاملا ما دق وفقوأ
 هدن نماهانصاشرهاوداهذهو ندد, نيبوهاهو حرغلاكل تءقوأو سا ١تود نهأن !تدهتحأف

 كرنعنم عاضىذلا كءاتماذ_هلدا4 لقوة كءاللاهرأو نداءملاهذ هذ ىئاوطلل كمل | لاق
 ىدقعتد ًارىناكلإ لوقت تاسرأوانمتمدقت اهتأرا1ف ةكءلملا مادقاوب لخدو ىئاوطا ااه ذخأق

 كردأو « لحرلا لاغتالف ىدةءرهاو+نم نس> ار هاوجلا هذه نكءلو ىعاتمو داما ذهو ىناكم ىف ظ
 ايلا مالكا نعتتكسف حايصا ادازرهش
 ا1كاللاةحوزنادءعسلا كمل اهمأ ىةلبتلاق(ةثامعستلادء.نوعررالاو ةثلاثلاةلمألا تناك الفا
 ناو لد را لظت الؤ ىدق# :رفاوح نمنس>ارهاوملاهز_هنكماو ىعاتهوهاما ذه هل لوقت تاسرأ

 ه-ئااقا؟ ك|ااربخأو ىثاوطلا م>راملفدةعىااوءضنا دوءسلا مأكتذبا هنماهرتش اهنا ومس ناك ظ
 اذ_هنأ ف رءنان؟ انانامزلا كابالا ةفدوْثوداعةنءلهتعءاجو وهي ر دولا يش نها ةكدلما
 نع 17 ىلءهمعتلات ورثك-:.:أءاصقأب لاةةاقرسنأ اننظدق وهيلع كالذان ربك: ساق رب ةقدامصل> 1 |

 نيد هنو هذغتواءمارح هول ىءكف ب ةحال ثدح نم !هىلاءتهلفا هقزر ا عر هول أس ل ئىألق
 صنم ©ناك امامأوإ» مهرم أن هناك اماذه نوفئاخ مهواوحرذف كرفهننا كر ايالاورعاملاعلا
 كل ن بأن ءميصصأاب ىنرب_تأ نكءاو نامال اك ءلءو كللع هي مهنأاس:فكل هللا كرا لدراب ىلاق هنافثللا
 ناوه واهنم همام هنشم ى دنعان أت امزل اك هاب لاةذاوادهى د_ةعد>وإ لوكا هىب ور اود هذه

 المأم ول لك ىنأ لعده عند وى راصدقهنا ه] لاقو ى :رفأ |هلثأ ديعل هيدهدت# ريخأواذكواذكرمالا

 ىلا جاتك لاس نك-او كءمصن اذه ل>رأب هللا ةؤرهاو أد ذه نمىلاهاع وهوةهذ انةئثملاهل

 هناتىرن-غلوقو تموأ تازعاع رنكالومانالاهذ_هىفكاءاعسانلا طا. كل _:ععفدأ انف ءاملا ظ

 نهكلااب كل ىموأو ىرب زو كل ء>او ىتتبا كحوزأ ىنأىدارق عمطلاوا.ةدلاب<ل_+أ نهكا ٠
 هوذخأف ماجلا هول داو لجرلااذ هاو ذخ لاق كلانا م ىتومد_ه.دح أ كنف مطدال ىد ىدعب 1

 ةاعسلا لرأودلارب زو هله-ف كلا |ماد_ةءودرتخأو كولا باث ماباء.ثهوسلأوهد_جاولسغو
 اهويكر أواه دالوأو ىف كولااءاست سا المهتحوزاوسا أف هتسىلارباكالاءاسن عءجو ةبوذلا باحكتأو

 تيب كاابباوقأو ةبونلا باس أو ةاهسااررك اسعلاورناك الاءاسنعسجاهمادقتشموناورتختف ٠
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 اوناكلااذ.هق موب لك كثم-أى ءايص قع وى دهأعت و ىلاهت هنأ هح وءاعنا ىقم«ت نأكل

 1 ثلل'الم أ ان اةرهاوصو توقابو ذمزو در زوؤاؤاو ناح رمان ددع نذو ذم لو.ةم ىل هبعى حنيش

 ١ داسا هل لاقمالكلا اذه ىف جاب لوتتافرصاارهاوج نمنداعم هك افلاب هيف ىلع ىحت ىلا هنشملا

 أ هقناد_هعاب تنأ نبأ ل قو دا:ذ ىنرت لو ناكل اذ_هىلاتدت أ اذاف ىردصل ا هللا دمع ىع“ أ لاق كل عماام
 1 حاسه لا مالك-ل| نعت ةكدف حاصلا د از روس ردأو » لاما كدنءنوك أفى رأت
 هللاد_,عنأدسس ل اكلااا أ ىنءلن تلات (ةئامعستلاد_ه:نوعبرالاو هيئاثلاةلءالا تناك اق
 ” كدنءنوك أ ىرحاب هللاد.ءاب تنأن بأ لقودانذ ىنرتلو ناك-اااذهىلاتيت ااذاهل لاق ىرصأ
 "2 فتفئردأ|هتلادعانأوى :رملا هللا دمع تذأ لاق هللا ذمع ىم«ادامصلا لاف كم -١امتنأو للاسلا ىف
 ١ هللا د.عمدن كلذ دنءذر صا | ىفىرددأ ا ها دمع ارفةعاطوامم« هل لاقفةد دوب كمت آو حورأ دانه

 ١ ىت> ىلع ل صضو هامغاو ىلا مج ربهنا فرعأ نبأ نمهسفن ف لاقو ةكمشاا نءهداخ هنوك ىلع ىربلا
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 ١ رباك الا تومي ل_ةدأو مه اردلا هلع كاودج دااق سائلا هرلعج رفأ تنك :ءةبأولو هتصاخ

 هدب نم هدالخ ىلع ف أت و هامزيف كدب نم كدمص ار«فخ] لوقو هقالطا ىفلعمدنتءراصف
 لخ ه|لاورهاووانوقاب واذرمزواناحرمواواونا نات ءولمههادب و هنلا عجر ىرخلا هللا دمعناذأو
 هنمذخأو ىربلاهنلاد_عرس رف كلذ رنمذ كالا هؤامأ تنك ةنشمىد :ءام هنان ىن ذاؤتالو ىأأب
 . امأورهأا ل_تدو فرصناو هعدو م سوا عولط لءةناك-:اذهىلا ىأت موب لكهل لاقورهاوجلا
 ْ انامأ دق ىخأاب هل لاو زاءلنانرفىلا لدعَو ىتد>اشاملزد لوناح .رووهوهب دا لةدهئاقداصلا

  كثعذغ ْئثلءم نك ل ناو ىنطءاف هذ كلهم ناكن ا ساس ىلا جا امه] لاق ىنسا غري لنا
 'اااىه عد ىتن قو هل اضف نمركلا ب انأدق ىداصأب هل لا ةفريخللا كدت أرنا ىلا رو كفورص هو

 ةشكدلا كلت تناكورهاو- و توقادوناح م وؤاؤا نمةشيك هل شيكو اذهذخ ناو ةريثك ةلج
 ل هداه ع بأ تح مودلا اذه ىف هفرصاةإماسعملا نمأ مث ىنطعا هل لاقوزا .غالاهاطعأ ه_عمام فصن

 ظ حرشو رينا نهم دذع تناك ىتلا هذ شملا قام عج ومهاردلا نمهدب تحن ناك ام لكهاط عاف ن دانا
 ىثمو هسأرىلعد دروع ىذا |شدعلا عج لجو كم ادخول دمعات اذارصال لاقون داعملا كلت, زاءدلتا

 ' (فاةدارئاسوراصدتاو 5 .الارءاحو ىف ولا ىلا حار مثهدالوأو هتحرو زل ش.ءلا ىطءافتمءلاىل هفلش

 هل امم وأ ىزعتب و ىريلا هللاد_هعةمدخ ىطاعتد وهو مودلا كلذ لوط ماقأو نرغأ |كرتودهك افلا

 هام اول فادح مص ىن ال لع ب>او اذ هزا.لن اهل لاق سفن تمعت أىنأا,دامصلاهل لات

 كرس مك ادأ تاتو ت>رفذ ىرعأ اهتلاد_بع عم هتعقود هتسوزربخأو دايصالاقيددراصز امللان ا

 عصا منا مئزامسللان عم الق ساننلا عج نعىرست ه5 ناس لاقف ماكحلاك دلع ظلسقن الثا
 | ىلاهج ولو س مدل !لءقاهاج مثءأ نا اتقوىنفا:تالارئاس نم هل افةنشم" المدق تاكو مود ىنأثف
 ٌ مدقق هلا حعتو كرما أ لود هباذار ىرخح أد هلل أدم عام تنآنءا لاقو ئطاشلا تن- ىلءاهط>ورلا

 ٠ -ءج نمي" الم هناا هعموج رخ مث ةتامز هعاس باغ و رعهااف سطغو اهبل :واها مني هك اغلا ه

 7 0 بفاندا



 3 قررنا دا كل انور 0س ىناث فو رك هقادل تااققمل لص : ١ 0 'إ
 اق :جرخ رفاهيذ وهكم هلا حرطد راص هر ضأا ىلا لدواهاف زامدلا عمىف>و ضساعم ويلااذهب كَ 1 ش

 نرف ىلع هته قدر طناكو ماض مغ فو هوع--رفأ.-ث لص لوراهلارخآىلاكلذ) لز لو كد«

 ىال_دواماف اردنا ىناربال ىدىوطخ عرسأ نكملو ىرادلاحورأ ندأن م هسفن ىف لاقفزامللا
 ه-ءلعوريصت عقوزا حلب | ذاو هارال ى رام .هلنأ نم هو أمس نم ىأ اىف عرسأف ةجز ىأرزام نان رو 1

 كل تيره“ااعاو تءسنامهللاوال لاق تءسن كن اف كةورصمو كدعدمت ل امد داءصأد لاقو اصو

 نئمعلاهأطعأ مثريملا كيت أب ىح كل وم ىلع كل تلقامأ مستال لاف موي !|اذه ىف اكمعدطصأ ل ىناف
 هقحه.فوتوريملا كيتي ههاءاشن امرك هللاول تلاةفربخناراهريخأو «ةحوزىلاحارو فاصنا ةرمهءلاو

 اهبورغىلا س هذاا عولطن مرصأا ىلأ جورب مود لك فوهواموم نيب أ: دمتلالا هذه ىلع لزم لو

 لثمهلهجلو مانالان ءاموب كسلا هلك لد لوزا ,لنان مانوردمواثمعذ أ ,وكاءءزأن عمس ربو

 باس كلا تقوأذهامحردأ لوب ىف نساحخ أ , هل لوقن اكو شعلاو ف اضن اةريّشعلا همطعت لسان ||
 لاقنيعب رالاو ىدالامورلا فوهلار َ اًثهدنعنمبهذب وهلوعد“ ةكمساح ا ةريخلا كارت أب ىتح :

 قزرنز اك 14لاَق ئةىالو] تااقف هشمءملاه اه نم امرا ةكم_ثا امذه عطقأ نأى دارمهتأرمال
 زو أ ال ى-رصل ا ىلاحورأ ترةدامانأقزامدلا نمءامحتبذ ىنا هنثاو لادا اذه ىمىلافروهلا نم عطقنا
 فاضت اةريمءااو ش سس .م |ىبطعيو ىنن داني ه عنز طورت 1 نطبق رسل لاق ل١

 هركست ئثىأو توقا !تكءطع.فْك ,لعهماق فطعىذأ |ىلاعت هلل دجملا هل تلاف«:«نيا تأ انأو ىتم ىلاو
 لاقمالك كاذآل هه: - وزهإتلاق هقح باطن هنادمالو مهاردلا نم ميظعر دق ىلع هل قبلاقاذه نم

 هر ؟رنىدلا ريما نأ ىد> هل لك ءلاطاذاف تااق ريشا كيت أ تح ىل لوقا ,و ىبسا<نأضربلو ال

 10 امس لج مك ءتقد_دلاتجركهتناتلاقهمحترت ىذلاريفلاءى مىماخلاتفتناوانأ |

 رمل ا قةكمش ا ىرمازابشالااهيدهإ يقسو ةكمسواوىزراسا | هأأ

 اخوها م اراجامفىأر اه- رخأا لق اديدشا.عت سعت ىداسيو جام: لازاف ةلرتئاهدحوفاريصم

 | تان وقلو وحال نو كبل نسما 2 ه:كارو ا

 30 دا 6 5 هنا لوقت ىشو ةعنصل هده كرتا ىدع در علا ف قزرىل ىت:امةأرااه ده لوقأاناو ْ

 راجلا ةدتار نعد عممارخ[ن اكم ىلا هحوتو دم دش مغدأ لص هنا ميريدا وه تءملاراجلا| ذه ل هفريدلا

 دلا جرت ىتحا يف لياعي لزم لفلم .ةئاهآرفاهبذج ْمةينامز ةعاساهباعريصواهامرو ةكمشلا ذخأو ٠
 ناك نذل نامءاسدمسا|تد رافع نمتد رفع ن نظفاسمدآ|ميذىأر ةكمشااجج رخ|اسإق همفكن نع
 كالذهذم جب رح نيذسلا لوط نم مةهَقل 00 |ايؤرصا!ىفم_ميمربو سادقلا مقا ىف مع هدول _

 > بلعح اصف تاةءاستنر ةءار نامالان امالا لوب زار ه-نم بروف ةكم_لاىفعاطو تدرغعلا ١

 اة ىرح أ لاذتا ىصاخت كلكم ىمدآى :ات نمت برهت الداءصأت لامت لاقو هكمشا| لأ د نم ىب مد الا ١

 هتئاي نعوم ىسن نأ امغاال لان للا نم تدفع تنأ امأ اقوه ءاجو هما ةنأمطا دام_ فلا همالاك عو“ 1

 ماوقأ نو هك أ أ ىلع تيدرف وأ ارئاد تنكر حا ادالوأ نمانأ هل لارصأ | ف كامرنموهللاقهلوسرو 1 ٠

 ٠1 اها نمتوك انا ىنعاومتافاعأو :أالولو ىلاعت هللا قا ىلع ىفشنو هللا م اك> الثوعمطم 1

 لوفكريسأ رص انأو ىلاك-١امريصت ىتتصا-اذات ئأو ىلع هللا ردقاع تدض رن كلو كتكبش تءطقأ 0

 : ت1
01 



 زامخ نرفمادق ل صو هنا مث ةلءالا هذ دف دالوالل لوق أ اذامو لمعلا فيك هسفن ف وقد وهو ىلا ا

 0 ةيمىأ :اهتنهراذأ ف كقزر باي و كناكد ةكرشلا ءذه نأ نك هاب هللاةفدغىلا ةكشا !هله ءكدزع 1
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 0000 ناسا 0 اقل رولا
 ىايناكلااذ- ه ىع“ 111 لا 4 قل هقلو ريفراوص يتق د دسم انوا هدم ماقأريصابأ نا م

 / هتدارابو ماودلا ىلع قال ناسف! مند اك نمانغلد اما ذهوريقو هنأ هن "الا ارمشاوريص ىنأو ريق

 ١ و (ىرعلا هللاد» عمم ىربلا هللادءعةباكح )و مايالاو ىلا الاف

 / ناكر مومو دالوأ مسن هلولاتعلا دل ناكو هللا د عوعمادأم هصل-- رناك هنأ( | 4 ضيا امموإ

 4 ىلع قوس د و ةعع .دبالاقداطصا اذافداطصم ارصلاىلا موه لك حوربناكوهك.ثلاالا كلعالا د>اريقق

 : اة برص لد ,لرةهك اقنع و طول ار طداناو هللا هقزرامر دةدهدالوأ

 ىلجرلاناكو صان ةريةءاوراد هتحوز تعضو اسف دغىف ىنأ أر دغقزره.فن ىف لوةدو يش هعم
 ” ىلعحراسان اها لاف ه.ترتغتأ أش ىلر ظنا ىد.سأب هتجوز هل تا اةفاددأ امش كاع ال موملا كلذ
 1 ع كوبل تل اةوو دهسرظ ذل ى>د دو ادولوملا اذه تا ىلع موملا اذه فردا ىلاىل ل انهقتادكر

 ٠١ هقزر ل هسا مهلا لاقوريغصلا لفطلا كلذ تخب ىلع ةكيشلا ىمر هنا مرصلاىلاهجوقو ةكمشل اذ أف هنأ
 / اششدحو ىع>والمروا شفع هد همت سرْذفا مك مو دما مماعريصو لد !ةريغاريثكو ريعريغارمسد

 ' املاثىمرفاك«ءامفرب لفامص» ايا ءربصوةرم ىناثا هامرفالءلةالواريثك الك ملا نمأ.ثاهبفرن لو
 ْ ىلع لزب لو ىلامعت هللا ن 0 ا هاسماخواسارو

 قزررب غنم هللا «ةلخ دولو |١ ذه له لاقو «غن ىف ب ت29ةريصالو دط صامل درأ ماارح [ىلاةلا خلا زد

 - لحهنامث قازرمرك ىلا عت هتئاق ىازرالاب اذ لفكست قادشالا تثىذلانالاد, |نوكمالاذهذ
 1 الوءاسفنهتح وزو اوم الو لك أريده ا ةورطاسأار سم عسب رو ةكمش 1|

 حصر د

 سانالاو للقالا ةنوثما نم س اسنا اد_:عدج وبال مايال ات قوءالغت قو ناكوهجزهءاءىأرف

 ا شعل أه ةار مشد وراطم , فةوذماحزلاهرثأ نهم_-ممد_>الهءتندالو راد .ةلنا ىلع سول ها |توضرعد

 ْ هملا مدقةةدامصأب لاعتلاقو هءاعحاسصوزاملنا هءلار 1 00 ترانصو نوما

 ا ريكأوك ,طعأانأف مهاردّ عم نك ل تامر ك هتئاف مسقالو ماك تدل لا ةةتكسف اش ,عدد رثأ أ لاقف

 07 ا راو لاش ةرافك ادع يامن 5 او مهارد ىمام ل_عماب هللأو هل لا ةفريملا كاره ىد كماع

 ٠ هاطعأم/فاصف اةريثعب اري هاطع أف ةضق فاسصنةرسشعب لاق ٌكمفكر ىدل ار دلي ىنريخافداطصت
 ١ فصنتورشع كا ّىع مد هدط اسوم كل مطاو فاصناةرمثملا هذ دود هللاقو هضن فاصن ا هرشع

 ْ كم 1ع اانا نامل را تاع لا 5 :ىدكل له لنآ اواكومام ىل تاه دغىفو هض#

 حاسبملا مالاكلا نعت كس 9 حاب ءصاادارر وم كردأو و ريلناك.ئأد د

 . لاقزايملانأدمسلا كلما اهيأ ىنغل»تلاق ( لا تلا دهينوم رالاوةدداملاةل 3 اننا
 ا اكمل دزعهةقسأ اعىلت اه كد د وريد كرد أد ىتح كارلع :ريصأ نأو هملا اتا دامصال
 اروريسم ارو هضق فاصن اةريشعلاو معلا ذخأ م ا ل كارزَحو لاينترا ل ار-م] لاستف

 ١ . لوقتو عو+لا نمنوكب مهودالوالار اذ ذة دعانا ه آرذهت> وز ىلء ل دورعست امل ىراشأو

 1  اجهتحوز ا طح مباع لداسإ ف هنولك أت اس6 مكونأ استلام



000 

 ْ ةغمصم ىأ رذأى د را ل سس ا رسو مالم ع قاما ا 0

 ا عقوف هءع سءأ لتقل اذه ةمط صم ىلعأس ركل رقانأىأر ةةءيصملا ن :انقراظتفماحدزااهياع

 لاا سر 1م رللا رضو ىمارح هنأ هءلع ىعداو:ءاسال او بريضلا نم عقواف

 عج ىف لماكم هلا ن افك هم دقو « ءاودلا لعاىل لا ىذل اوه نامزلا كار لاق مدرخ آلا لَو نم
 ىهوام دال ىفهعنتسن نة ورمضدالءاو دل اذه نان امزلا كل مان ماوهتمدوةفمءاودلاا ذهن االارو الا ْ

 اد رارءاودلا نعال تود ىنرك ذم: مرك أو غامصلا انا افهتسنتنك انأوماسملامزاول نه: ٠
 لسرافه.كتري_تأ اسع عم هلا لأسإوةغيصملا ةمءئان_صو ىتالفا|ناسللا با وب تاهن امرلا كلمان

 ىلا ل_سرأذ عقاولابهو ربخ أف مهل أس ع. ارض اسإف ةغم_ىملا معاند ىلإو ناسلنا باور ىلا كلما
 قآل ةءارو بسنت فاس 0-5 0 1 1 كممءا.فاحءوتادلاقو غا.سلا

 ىأرذ كلل ا مادقدنأو الا رول كلا سوو الا ثا! ناوعأو الار عش فري

 ١ 3 0000 0 يلا ل نا ل
3 1 5 

1 0 0 

 ناالناب اون هل لاف هاما نيفقاو هعمصحلا هءعقانصو تالا بأ رد وكل | بند ىتاسلاح ري_صابأ
 اذكواذك. وهأم هعم تا عفوا ا هةرخغا فىد_نءء: كح نرفع 2 ذل كةفراذهامأ
 هئأو هرقىفأ حا 3 تا نم هاند رمضو هلع ض قلي انترم[ى ذل ذفلاملأ ةةمصملا ةمعئات ع هل لاف

 دازرهش كردأو «ةن.دملا ف ءوسرج و مو دخ كلا لا ةفريكذو ركذمدب دشت نمدشأودأم قس
 حاسما الاكل انعتتكسف حايصلا
 معامل كلم انا دع سسلا كا ااسهبأ ى :ءاتلاق (ةئامعستلا دعب نيم رالل ةوملاةلمال !تناك املف)ا
 ردم ناوعال لاةوريك- ذأ. ءاع ماقأة ريق ىلأ تدع تحت ةخم فل أهم ,ءئانصو نانا أو ملك

 يناف هيف دغش نامزلا كما ريصو أ لانة ةرصلا فدو مراو ةسك زى ووطسوة تدل شر
 *. ىت ىهرعاسسأ أ ن نك«الانأف كمح ىفهتهعأست نك ناش الاسقف ىفلهفام عرج نم هتدعاس
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 رصلا ق ومرو ربجلاهعماوةضوو ةمب .؟ زفووعضو كلذ دعد وهودرجو هوذخأف هود لاقو حا ص

 ىب اق ىدال» ىلا ىناسرت نأ كم اع تهنع د لاف طعت ىلع نةريدأبأان 1!لاقواقرحاةءرغتاسش
 نوران, هيلع نأ م ءيهاومو هلارودلامةدانز ار 1 اطعافانههدوعفلا فة .عر ىل ىتدام
 ىضرانة ايزو هلء نأ هءلع ضرعنا دءءاضنأهل مههرف دل اسمهتمر 2 ناكو تاريخا نوه

 ىلا ل دو ىد ١ رئاسلازامو هكرلا#م ة.تاوثلا ىتح هكءلم نوماخل ا ىفام عم, مورفاسو كلا عدو م

 ةنمل زهكملامهنم كولمم ىأر 5 ربلا ىلا او-رخو هب ر دنك. |تناح ىلءاوسزو هم ردت نا ضرأ 1
 امذامىردأالو طود رماهةوةليقثةريبل ل هل زرهأاق طاش تنح ف نأ ىدسا لاق ريلاسناح ف |

 :,مبرقلاب هنادو هدرخ أقةن ردنا ودللا ارمهأ اهءفد دقريقارأ ابق ىأرف ذاههتفوريسصوب أى أف ا

 تابالا هده رضا ابان ىلعبتكو افاتوأهءد1عفةووارازم هل لو هن ردنكسا 0|
 اع رونا غسل انو ال ا اك مر ملا ارا اعقو « هله مانالا ف فرد ءرا 8 ظ

 2013 ااه تمدام ه« أم ىطنت الع ام قلا بنحو 4 4 هلق 1 لاقنه 1

 الفلا فىجهقوةولعتر كمل او « هلو> نمالس !..هربزملاادغو 0 يتقي مراكملا ظفحنا باكلاذ 4

 لح ةعهةدحو هتشنطلالا # اةشان محاز :روفصعناك ام 5 هلهر لفى ذو_هنمزدلاو . ١

 ءلثع زا فورعملا لف نم 2 ىوهلا نصت ىلء ب ودكم ؟موملاَف 0

 َِن



 رشي ' 2 01

/ 0# 

 انا هناف همراىلل انو كءااراش انا تقورهأ | ىف طة ىتح كل ارمصق نم ق ريب الزان هتمأر ىناف تقدص ,!ىكلاقو
 . ىدكرلادتتااهقاسو ة؟هدلام ذه هتءلتءافرصلا ىف عقوو هعبصأ نم طةسناكو همك نلا تمر راشأ
 ' لاقفصاو هل ىردأالريصوأ لاق حاسما ذه صاوخ فرءت ل_هنكاوك وطنا هفادطصا
 ' د> أ ىلء كما !بضغا ذاتدوصرم هنال عامل! ذه نمافوالاهو عاطأ اماذك-اءركسع نأ لعاناطبقأ|
 " اهعاعش لصتم و ٌتاذنا اذه نموج رك ةقراب ناف هرفتل ند نم هسأر عمم لعدم رب ثر هل -ةقدارأو
 " ىلاىفدرناط.ةاللاقو ادب دشاحرف حرف مااكلا | زهريصوبأ مهعالف هتةول توم.فهءاع وضل أب
 ” كد. ترشاىتمكنافثلا نم ءلع فاخأ تءقءام ىناف كدرأن “ الان اطيقا اهل لاقف هدا
 ١" نممهلتق: كان افركسعلا عمو كلما لّدق سلظ3 تنك ولو كا دب نيد مة: هسأر ن اف هلق ىلع تركذأو
 ' حابملا مالكم لا نعتتكسف حابصلادا ازرهثكرداو# هن. دملا ىلا هيه> وثو قروزلا ىف هلزنأ ٌمةقاعربغ
 1[ ناظعقلا نأ دس اكلم وأ ىغلد تااق (ةئامعستاا د. نوثالثلاو ةمساتلا لالا تناك 3
 - ك[1|ىأرفناوودلا لد مك ارمصقىلا عاطا مبلأ لدواملف ةنيدملاىلاهيه-وق قروزلا ف ريصايأ لزنأ
 ' عايض ركسءلا نما دح!ربختاردق» لو حادنان أش نم ممظع مغ وهو هيدي نيب ركسهلاوا ملاح
 ٠ انانانّزلا كلماب هللا قف هنم تسر ىت> تاءف ف دكر صلا كاتم رامال اق كمل !ءآراسإف عادلا
 ٠ خيمىأكلاتو نع كءضغسدس نع ىناًأسوةريزح ىلا ىف راسو كناطدق ىن ذخر صا ىف ىمرب ترمأ
 ظ اماقمكل نا ىلا ةفاصمةأرش ههمتلعىنا لازم هللاو هلأ تلقف كاتوع رنأ ى د ثا عم تءنص
 ١ كتئحانأن كءلو كءاع تضغىت> كلما دنعامالك كاف ىمر ول دس>ادحا لءلف كل دن ءامرظع
 | ق طح مب كدالىلاك] راو كدا انك ماسج فىانا كاءارك | «ظن ىفف ىتهرك فكما ىف

 هع ةرصأ |ىف ل در نم متادلن ا عقو ىلعمأ ترش | نيح نك-لورصأ | ىفهامرو ىنعامضر ءارخت قروزلا

 أ | ٠1 تاتدراواهتدسأف كما بى ةكمسلا كالت تءلطقاكمسداطساذ ريزجلا فانأ تنك وةك“
 ا كما اءاطو مطملامادخ نمنانثا ىنانأف ىمعأ ىف هتلمح و هيد اقهيق محادنأ ثد أراؤذو> تقفاسإ#

 ١ ىمصا قوهو متادنا فرءفناطقلا ىتأ ماه مسؤر تءقو حالا ةمصاخى رداالا اوامسلات هر
 ا نم ىمه:!عامومارأ الاةءاغىنةمرك اواقورءم ىمتلع نال كءااهءتدتأف هد صرب ىنرجت و
 . ىناتقاو ىنذد ىنفرعف لتقلا بحود أش كمم تاع: تنك ناو ذغن كَان اذهو ىدنع عضد ل لها
 ١ ناسءالان ةريصوبأ لءفام كمل !ىأراسة كلا هلوانو هعيصأ نم تاما عاش ْمىعد نم لح ف تنأو
 ١ صاوخ نم تنأل ران لاقوريصاب أ تنئدعاو هما دقا ىل  ماقو هحور هل تدروهب متت هنم ادن اذخأ
 ١ ناك امامنا اذد»كءكريغدحا ناك ولو كد ىف نمر دصام ىدعاسو ىن ل خاوتالق لالملادالوأ
 ْ ثدح ىلع كءضغ ب وأ ىذلا ىن شن ىنةرعق كاسأ نأ تدرأن !نامزلا كلما لاس ةفدأنا ىناطعا
 اعاو ليا اذهتلءف ثدح نت ند سلو ءىر كنا ىدنعتثهنا هللاو هل لاق ىلةةءترعأ
 كلم فرعأ الانا نامزلا كاما هقفاوريصون|لاقف غابصلا هلاتا-عهرب_تأواذكواذك ىلاقدق غابصلا
  قفرن اك غايصا!اذ_ه نكءلو كلتقأ نا ىلا. رظخالو ىراصتلا دالي تحرىرعالو ىراصتلا
 ١ انضعتعمانأر قو شاعملا قمضا ١ مممان- رخل كانه شدعلااذب قاضوةد ردنس اه: دمىفىراحو
 ريقىأ عَ هل ىرح دقام ع مح هرب_> أواذكو اذكه_همىلىرخ ولاط.لا عطب لامءلا نأ ىل-ع ة# ا
 0+2 5 ا ل : 210 1 َ اوهوهءلع ىف ناكن اسد: ابان ناو تاهللا ىف ىتا اةرحطا ىناف .هذم هتافو «مهارد | فكو غامملا

 1 ا 21
 20001 صك ( ١



م تنسين أولا عمال ٌصقام 8 0
ماد ءاهتضغىدهراك- ازمه دع

 0 َ ةجلاذهتقنام ر

هتلهق بئذب لعىدنع سدلو أ ش تاعام هللاو هللاسةنةئيدرلا 0
 دازروُم ه كردأو 0 اذهب وتس هعم

 حامملام ذاك ل 7 حابصلا

 انا تاط.ةلاتأ دع _ىلاء ماا بعأ ياءتلاق 4 ةئامعستلا دع. نوثالثلاوةئماثلا لالا تناك اما

 هللاةفاذه حوت دا ههنقأ نثهعمّنلع امجخأاي هلنأ أو هل لاق هءلع كم | تعغبدس نعريصار أ لاس

 ىلءك دس اذ-ا لعأف دوس ةدعن ىذ لكو كأ» ةدح ا هلاناما..انعاماسقم كاما دنع كلنا ناطمتلا

 8 يل نك لو بضْلا اذه اعمعضءكلاانأ ىتح كلم ادذع ملاك ضع. كف ىمرو ةمعنلا هذه ظ

 يل مدل مذ مار ناو كساس نان كنس 5 0-3 ةرعمر نه ىتهر ك1 كن أكف سأب نه كم !ءاموّل

,-انلانوراغةنيدلاءذه نمرفاس ى> ةرب زم اه ذه ىف ىدنعمقت
 ٠ ونأ لءتفهعم كلسرأف كدلك 

 ل-رلاردؤرببك ارخعاربف 9 مصوو همم .ك ز ىف هعذووريملارض-أ هنأ مٌكالذ ىلعهركشو ناط,ةلا هريس

 داطصت كاءارصأ ىف ةكيش !اهزه مرادأ لاقو ة 3 شرم انأىإ طء أن اط» .ةلانا ُحهننا ىف عتاك ون لاقو 5:

تاغتشا دقو مون لك ىف ىل-ءيترمثملا مطم كوم نال هلا نمش
 ىلاهم نفل !ةدرتد أ !نء

 هنود مهن انآ ناطستاخت :ك اذانهود ةكوملااو ءاطمل خام ءطأانامالغ ىنأتنأ فن اعاف تاما

 ل همز ى :أ ل هحاو رصقلا تحتةلمخلا ل- عاح ورأ ىتح
00 

 هللاةوكامثلا ا سلاح كل | ىأرفرهتلا تأ لصو نأ ىلا اراسو قروزلا قتلك لاغ طوق كئمعت

 َّق ط ةسىذلاياذاوردلا ىف طقس مقرب ئشداذأوه دم راو هدراءأ لتقرأ له نامرلا كما

 امو ىتلاى أذا يهم أ ءريشد هد ةرا راودأ ىلع كلما يضغاذا ثدحادوصرم تاكو الملا ئاخردلا ا ]

 4 عاطأ امو. ةيقعأ نعمت نمهسأر عقتفهسلءريش ىذلا ص ْؤ4- ةراب ا ماسلا

 لوق.نأر دق, , لو هرمأ م مل هعمسأ ع نمماسملا مقواسلف تان اذه سيسالاةرباسملا ارهقالورك اسعلا

 امأوإل كملاارعأن 00 100 هدول مؤ ه.اءاو موق ناركعا | نمافوترهأ | ىف عقو ىتاخ 1

 تءلطفا مده#و رعأاقاود ءرطو ةكمش !اذأناط ط.ا| تا هذ دهن هارت ءىبأرمأن م ناك ام 0
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 راص ىت>اك 4 43 "ولع علطت ى هواو>رطا لزب واضد أ كمن" لم تع اطوامن ئاثاوزل ا "الم #١ 3

 ةكوموأ ىنهنا ٌمْكوسلا نمتاكأ امل ا دق ناهتاو سفن لات وعلا ن هريبك موك همادَق ١

 د 1 داوكذ هنا ماهوب ى دخت الكوسا | هزه ىل يلة دل لوقأ ناطم لالا انام لاو ةئيمة ربك

 ةرب زملا كلت ىلاةردقلا|متقاس مهتما .اتناك نال غم ماى ارنا توخى كلاتال : ّْ

 ادد. نم نيمالءداذاو صاو نأ نة ه.ؤاع ءدالوهو هريصنخ ق هسأو م الناذافةكمشلا ف تعقوو

 راشأو ترد اللا تق اطرقاا ارز لارا الاتزيص ف اذ ءارام ءاإق لومأا باطلا[ خام طا

 ريصوأ ب هتف ىردأاللاقواههباار اثأ نيحامهذاتك أ نيب نهاعقو دق نيمالغلا سأرباذاو ىنه املا 1

 ١ ىأ أرق ل“ .ةأناط.ةااياذاو كلذ فركسغتد رامصو هيلعأ» هصواموأت نم ىرتأب لود لح وكان ا ْ

 ٌ ل ارا ىخأاب هل لاةفرهص أ عب هاف ماس ىأرو نيوتقلا ني ::الا ىأر و كولا نمارعم 0 اموك

 ناكنان ادناا ميفىتلا هد ال ءلوق ن مسعف ىتلتقامتكرح نا ناف متاحلنا ايف ىتلاكد
 لافىرداال أب هتتاوريصوب أهل لاتنيمالغل نب ذه لد ملا نط ةلاهل لصواسإف ىنتلتقارتكوس |

 ١ الاكسل ازد شو شن , أر لاق ك» ١ .دو نب ا ازهنعىفريسخأن كلو تقدد

 17 ١ ا 34
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 ظ ' كدصصنامو هل لاقفذ زلاكل ماب كلممصان انأ هل لاقو هرلع لت دو كما | ىلا ب هذو هتاذب بكرو جرتخ

 "7 هله تأ دنا( ك هل تأدنأق نب رغلد رنات أ دقن لاقاماج تش كنأ وهو ري_ذ ىءأن لاس#
 " لهوريقونأ هإلاقف مالا كلذ نسا حم هلرك ذب راصو هي ىتتن دم شنب زيدقو ميظعماجودو ةقبصملا
 ١ اموكلملاهل لاذ ىماجلاو دو نيدلاو دعما |اذهرشن م كلا ىذلا هت دهلا لاق معن لاق<-ةلخد
 " نادل لاذ ئثىال هل لاقف ءإهت كن افمومل اذهدعد هتاسدن كنان امزلا كمان معاريوهأ هل لاق ناش
 ١ هنافمسلا هيف كءلعل خد. نأ» دارعنال الا مالا اذهءا ثنا ىلع كلج ام هناف ني دلاّو دعو كو دع ىهاجملا
 1 سلو ةلو مسه :مرعشلا يمر هده نهد نم لك ءاودأ ذهكل لوّتدو هب كتاب هتلخداذاوأش كل عنص

 1 ند ك!:3ناهنأى راصنلاناطاسهد_عودقثددنااذ_هناو لت اق مسو م.ظعءادوه لدءأو ِديوه

00 

1 
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 1 هءمازوسأم :؟وىراصنلاناطاس دنءنوروسام هدالوأوءة-وزنافرسالا نمهدالوأو +-:ج وز هل

 . ئثىأكلاا ىلا ةف كاما لق ىنعاوفطءتسافان اولأ مه تغيصو ةذيصم تدقفأنأ ن كلو م هدالد ف
 ناكف مك ه] تلقو هتلأأسف مالا ىف هت. أرو هن داام ذه ىلا تح و ىنةةعاف ىتعلا هنمتملطق بلطت
 ١ كلهن اىت>نب روسأمىدالوأو ىح :زوان أل زأل لاسقف كدالوأو ل ةج وز صال _نو كءالخ
 0 ىلا اذم اودتل ممتممسف نس انذل أ ةلج نمافقاو تنكورض>- نم لج ف ترضغ اناود لع ىراصتلا

 ١ ةنيدااكلمالاامئدلاف ىنرهقاملاقو ىراصنلا كلم وَأَنْ دلال _هكلماو رك ذنأ ىلا كولا
 ١ كلتا. اذاهل تاقوهءلاانأ تمدقتف ىةنام لك ه.طعأ ىناف هل: ىل ءىل ل. نم لك فه بنالفلا
 ا انأتّةفتا ىنا مم ىنةةام لك ل.طعأو كةةعأمعن ىللاةف ىدالوأو ىتح وزوانأ ىتدعت له هلة ىلع
 ١ الا قبامو مالا اذه ىل ىتيذ كلما اذه ىلا تءلطو ةيدملا ذه ىلا نوءلغق ىتلسر أو كلذ ىل-ءهأب و
 ِ | ىاهتريد ىتلا ةلءلاامو تا هءاع ىنءاو ىتحوزو ىدالو أ ىدفاو ىراصنلا كلم ىلا حورأو هلتقأ نأ

 ١ أيش تعنطدادقوماجلا اذهىفىلا ىتأد هناف نوكمام لوسأ ةلوس ةلمح ىه ىل لاق هل هت ى> هل تق
 أ :سهأرق هد2هينهدوهز_*اءقرعثلا طقس هنأد تحن هء نه دأو ءاردلا| زهزثد] لوقأ ءاحاذأف مسديق

 | نال ءلءتفع مالكا اذه هزم تعوءاملق مالسااو هك ليف هءاق ىلا ىريس ىتبح ل لو اموب سرق مسا
 | اذه منك |غايصلل لاقوا دب دٌنامضءبغ مالكلا| ذه كما ممسالق كل ذب َكريخأ دقو ىلع ريش
 ا هتداع ىرح ىلءريصوبأ ىرعت مالا لخ دا نيةملاب كك شل عطقن ىت> ماسلا ىلا اورلاب الط مجرشلا

 | هللا .ةفىيناتهاارعشلا ف ىظذتا ءاودتلع ىنأنامزلا كلما هل لاق كلذد»د وهس.كو َكاملاب د -.هَنو
 | لاو ناوعالا ىلع حاسصو ب ضْخُف مسهنأ دنع دف دوم ركهتتار أرق همدد ند هرضحأق ىل هرضدأ

 ين يزعل 2

 ه دش نمو هءص ءبدس فردد دحأ الو بضغلاب حج زتمو هو كاملا جرو ناوعالا هملع ضمقفدوكسما

 ا 7 سو ريصا,أرض>أ غناوي دلاعاطو سدا هنأ مول اس ن أ ىلعدحأ .ارهد لواد-أريذم ل كلا أ بضع

 || ىهدطحو ثءيدنا اذه ذ_ كاااهإ لاق ثاطيقلارض>املفرضف ناط.ةلا بلط م ف: ؟موهو هدد
 ْ ١ قروزلا فاهم ريم اووه ه.اعاسو3 طد راوءفطريغنءاريسنب راطنقةيبك زلاف طدو ةءءكز

 ١ همراف كلذكل تاقاذاف همراتالوقأو همهرأ له ىللقو هك ا م-ثيفادلاح ىنارتف ىرمصق تحت لاعتو

 1 ا ىلا كلالامادق نمهزوخأ م ةعاطواسم«لاقذ اة رحاب رغتوع نأل >ال هءاعرب_لا يطا بد

 00 تقو ىئمر افماس4لا ىف ةد>اوةره كل دزع تءانأ اذ_هأ ريصىن ال لاقو كا ارمصق داصقرب رح

4 61 3 | ( 

 1 ١ ىنريخ اف: ديد -ثةبحم ْكتببحأ دقانأوةرحأ ىنم1_تئت لكلنأ تفا-واريثك كم تط سنأو ىداو
 0 . 37 0 1 7 . .٠
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 ا ميا ةاريقم راصو همل اهث اسحاو هن هقطأ دم ز رم هنمىأ رام هتلمجناطمةلا لمغ أد 52

 مهم هنأ فرع :ريق ىف ارمأ ند (ناك اماماو) ريصىلا ارمان هناك اماذه هل هم ارك اريظن ىف ىتاجلاكلذىلا ٠

 هنناءاشن ا كشالب اين دلا معن ماسجلا هنأ لوقب مد ممم لكو ماجا كذ, نوعواد ىتثال هنا عممج
 ماجلا اذه هراظناوقسانلا لثم حوران ادمال «..ذن ىقريقوب !لاقذ س.غنلا مالا | ذها دغانب لخدتنالفأم

 ستي را هس حاوتلث, بكرو سلما نمد دنع تاك امرت نس هل هنأمح سانلالوةءذاىزلا

 .:انلاد_:عراصالق ماسجلا باي ىف ل هنا ممماجلا ىلا هجونوهما دقو هفاخ نوشع كرام هعب راو

 رغاصالاورباك الان مة" المس طاضملا ىأرو نيدج راخاسانو نيااداسان ىأر ودنا اودوعلا ها
 ىلت كة انأو لال ادالوأ طرم ٌّط :اذد لهربقو أ هل لا ةف هحرذو هملا ماةفريصوبأه آرفزياهدلا ل _خدف

 الو ينعلأتالو ىدنعى أت ال تنأوةدامسو ةداعس ف ترصو كلا تفر هدو دأم ءلا لهم تمعرو ةةيصم

 تانادناق تك. .اعنو تف, ىكما اسمو مىدادم عشدنأو كاع شنفأ انأو تز-عان أو قيفر بأ لوقت

 كا !تدجاماري_هوبأ هللا أرب م-هرب ريضد>أال مد هرطن وقر_هدالذنل امالارئاسس فو

 تنأوهلهمالكلا اذه ئثىألاقو ريقوبأ متغاق سان || نمد ىّةكستهو ىندد رضواصل ىتلعحو
 لوح اوناكامنالاقوهنر ءام هنأ ني فار يقو أهل فاخسان أوه منري_توبأهللاقف كتب رضىذلا

 فآ ىلءاذك برضن هو مدنةيراصوودُكن [ ت1 ا :| شاف قرعس ومونلك نأ , كوش

 نالفانأ تلقو كسه ىتفرع كتءلاب نك-او كان أسأ دق ممظعلا ىلعل اهتلاب الا وقالو لوح اللون و
 ريدوب أ لاهو ل الاء رمك - تمانع أ ًاواصوصخ كسغنب ىنؤرعت ل كنوكا ل دنع بسعلأف

 لةغاو كباس :ماقأ لدا هنن | ىلعرب أو بم ءلافاردةمناك ىدلا اذهو ىدقراب هللا كوعاس '

 اردقمارمأن اك هناف ك1 اسوٌءةمذ هللا ربأ هأ لات أ اب ىنتاسة نأ كا_.ءاع هتلاب هل لامتف طسدنأو
 تءلط ىنان ىل_ء ف كأ» 1ع ةةىذلا هل لاةفةدامسلا ذهكلْنء أن ءو ري ةونأإ لاق لزالا ف" ىل-ع

 هتفرهمرج 1 الاانأف تل ا ةفر_هم كن |كوريقوبأهل لاسقف هثان د رمأفماحلانأش هتريأو اللا ىلا

 امملامالكسلا نع تدكسف حابصل ادازر هش كر دأو ظ
 أ :اعتالريقايأنأ دمعسلا كلا | مأ ىنغلب تلاق 4 4 ام« ادع نوثالثلاو حاس !اةلمللا تناك 59

 كمر ,وكءعهءاداأنأىلاعت هتاءاشناو هتؤرءمزن رض ” الاانأ كلملاةفرممتنأأك هللا :ريصوًاووه ٠
 لاق فكيلعهمسوأو يفر كنابهفرعأانان ىقرقركلن فرعي هنافىلجأن 1 الااذد ىلعةدانز ٠
 هريخاواذكواذك ىتاطءاوهت ءاود ع ء.جووه ت1 ىن 2 .- | دقو دوبوم نت انف ةرصو ىلا جات مدل م

 مان كاس .؟ نال حال اءمىلتداانأو ماسملا لتدإو قودئصلا فل كنانرث ماقا هل لاق مرب_هنأب
 روح أبرخالف ربخ ى> هم لع سأو هسدأ أو هتبصو هسكو ريصوبأ هعم لدو ماسلا لخدو هءلعأمأ

 4 ,طعدنأرب ةوبأدازأك كلذ دعب د همار 6 نهنو.عمب سانا ع-ءجرا هوتايرمثااوءادعلا هل

 لاقريقابأن ام قرف استند سءاو قمفرتن ًاورمالا اذه نم تساهل لاقو أش هذ م الهنأفاخ أش 1

 ءاودللا هل لاقاوصةناموهل لاق ةصقان همفكتءنصنكملو م.ظعماسجلا ذه نا هتلاو قرفراب ريصفالا
 . هلعوهيلاهمدققكلاا ىتأاذافءاو دلاله لها ةاووتسيرعشلا لبزيىذلاريجلاوعنرزلا دعو هىذلا

 ريق أ نأ كلذ منصا هتاءاشن ات قدصل اقف كم 27 واديد_ثا - لمه ةرهشلا هب طقس فل

 4 ا

0 : 
 ههرآ نو
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 - ةعرلا كلوعدتن أ ل>الماجلاةرحأ هلة كمل | نمريقفلا مارك او كلام نمههركافدمرك-ت تنك اذأ
 . ءارقفلا سوفن كلذ ممست فيك فا مئاطعابانسفنأ عمستالو كةلودرباك أ نقرا: د فلالاامأو
 :اولاةفادمعو دب راحو اكول عورات دةئام ةرملاهذه ف هبطوب كمن لك ىتاودرباك أاب كامالاو

 تاءفكل ذن ساناللاقفهسفنهسمتامالا هءطعسال ل تد نم لك مولا اذه دعب نكساو كلذ همطع

 عماوأ:غان يذلا رياك الاددعن اكو اديعواكواموةيزاحوراتيدةثام مهتم دحأو لك هءطون رباكالا
 امملامالكللانعتدكسف حام_تلادازروش كردأو ه سفن ةثامعب رأموءاااذهىكلملا

 ددعن اك هنأد.عسلا كمل | همأ ىذلد تلاق (ةئامعستلا دعب نوثالثلاو ةسداسلا ةلمالا تناك الق

 نيعب رأ زيئاندلان مدوطعأام ةلجراصف سفن ةئامءدرأ موملا اذه ىف 2011 عماولستغانيذلارباكالا
 د راح هثاءمد رأآىرا اوان موديعةثامعت رأد..علان موك ولممةثامعبرأ كءلامملا نمو راندفاأ

 د..ءةرشعو راو_- ريثعو كلا ممر عورات د فالآةريث عك ا ءاطعاو ةمطعلاه ذهب كر هانو
 ناكمىأ د.ثرلا ىأرلا اص ديعسلا كلم ||هيأ ء| لاقو كما ىداب | نبب ضرالا ل ءقوريدوبأ معد
 كل عم ف نأ ل>الالا كا ذر ىتاود ترم أ امانأ كاهل لاسةةد_.بعلاو ىراوجلاو كيلا مملاو دهب ىعست
 كناطوأ ىلاريغسا|تدرأو مبا |تقدش او كلا معو ل دالد تركت سعر كال لالا ن مامءظ ءارادقم

 نامزلاكإ هان لاق كدالب ىف دوو ىلع هن ن.«:ست لاما نماهمسحار أدم اندالننمتذ>|نوكتف

 ناك.ادة:لا_عىل ترم تنك ولو كوملا |ناش ةريثكل ادء.ءلاو ىراوحلاو كيلا مملاهذهناهقي اكزعأ
 قافنالا ف مهبفكي ال لالا نمهتاصحاموهو نوسل»و نوبرشو نولك اب مهماف شدملا اذه نمل اريعش

 ىلءةر دةمكل سدا تنأوارازح اركسعاوراص مهناف تقدص دق كنا هللاو لاقو كاملا كهف مباع ظ

0 

 ىلا كلما لسراق نمثلاا ذوبمهابا كتم لاسةفرانسد ةئاعد-او لكى موعستأن كلو مهاعىافنالا
 ميباك | ىلع مهب منأ كلذدعب ٌملاكتلاو مال ابع.جلا نم هاطعأوهورضح اف لاما هلرضحلر ادنزاخلا
 ذخأو كلاارمأ اواثّةءاق كمل ١ ىمةدده ماه ذتأملذ ةكولمهوأ هتد راحوأهد_ع ف رعد نم لك لاقو
 نب دلانال.غلاءالوه نم ىنتحرااكنامزلا كا ماب هللأ ل-اراريصوبأ ه]لاةفه_صخمام مهنمدحاو لك

 ماسملا نمسهذو هدلو درباك ل أم هءاع قددصو ههالك نم كلا كهدف هلا االا موعيش نأردقءال

 هدزعن اكو هلع مد وسال الا هعض وبهذلادربس وهوريصو ا ةلءألا كلت تايو هدد ارسىلا

 ايدانم ل راو ماسجلا غق حاصلا عيصأ إف ةم دلتا مم ريراوج عد راواك ولمم نورث وا ديعنوريشع
 ريصوفأ لهو هيءورم همصتأمو هسفت هن سنام ىطعد هنا ل هةَغاو ماسجلا لدن ملكلوةدو ىدان
 التما ىجددع اسال ىممأ اف هءلع توهم ىلا طب علط نم لكر أصو نابزلا هء.اعتمعدو قودةماادنع

 اها-أ نم راهلا مق كلذ ريصارأ غاباطة ماسجلا لود تيلط ةكءاملانا محلات هاريخ نمقودنصلا

 فقوةكام اتت أاناوهاذلا مق سورغلا ىلارهظاا نمو لاجرلا مسقرهظا|ىلارصهتلا نملعحو نيدسق
 حرشنا ركلذاممهم اذ تارهاس تان البن ريد ى> هنالءلازاوج عمرا يلعن اكو ف ودنصلا فا ةيراح
 لة دفاريقفواا.نغن اكءاوس همركد لد نم لكراصو ةز ملا ف هركذ عاشورانب دفا !تطحادردص

 ! طع 9 و راو 2 >0 اموةعجلا قهنلاىتان كلا راسصو با.>او تاكا هلراصو كل | ناوعاب فر عدو باب لك ن هربخلا هيلع
 ١ ش هناغ مهفطالب و ساناارطاخ خاب ذاك وءأ ارغذأاو رباك اال ةعمملا مايا هيب وراشد فلا هيطعب 2

 0 هفقطالو
70010 

 3 هسكيراصو هعملخ دوريصوب أ عاةفمأب الا نمامون مالا ماع ل دكا ناطمقنا ىتفتاف ةفطالاا

0 
0 5 

5 42 



1 0 000 
 ماجلاىلا ا 5 ا نو لك فلا ب هرم هللاتو هل

 ماخ رع ندانوك- فذ 1 ءلاهغصل !هذوب نوك_ت لاذ. دااوادحاواما الوارف تدأراق . 4
 ]لاو مالا فاسوأدإ كح راصفماسجلا وكم «ىدىأ كلا اهل لاسةقايندلا ممعت نس>أ نمهنأ ٠

 3 رينا سدل هل دب هسدل أو لد 0 محرم هل لاةفماج اه. تاك اذاالاَةإماك هد. دم كَتني دمنوكستال ,

 رمل همر 1 اودشو رقما راذدهل أع .هونيك ولموراوج ع-درأب ه- اعمنأ ع نب دوعوأن ً[صحماطعأو

 طسوىف مهب دو مه د افاماج هدف هلاو:. اهءمعد ىذلا عدوملا مهلا نر نيالا هس هارت

 اهاجلاوذن ىتسهتمفرك ىلا هدر ,د رادو هنأ ءأاهمؤ أورو دف هءلا م 4راشاف ناكم همدعأ ى- ةنسدملا

 غارش هريخأو كلا ىلا ع ططمةسرظ انلل ةهبرأص ىن اسمتاشقن هو تقف هش مهرعأ ُمريظن هل سدا

 شرؤفوا ه2 اثرا .دفال[ةرسشءكلملاءاطعاف شرغلاريغاسصة ان ن د هل هنادل لاقو هشقنو ماهل اءاند

 , فءرك-ةرات كوم رصمب هل صه ماما تاي ىلع رم نم لكراسدو لا, ىلع طول أهمف فصو ماسلا
 : نولوقبو «ءاعنو> رغت :اوراسعو مه هرعف هلثماوأرامىذلا“ ُدلاَكِل ذ ىلع ىثالدنا تجدزاو هشقن

 فالسم لعو ماجلارو دوءاملان ذهن م ه-:منوءعتمف ماج اذ هريصوأ م 4لوقمفاذ_هئدعأ

 0 ا ءهآر نم لك ل ةعذخاب ةمقسفلا

 لسرأو روأ | قلطا ملاذكه ناب زلا عماولمذام4 لوقو ممسك راصفراقالا ل ثم كءاا#رشع
 قالا ل تاقافناطا || ماج ى لا اجلا ءاعهليأ قادأ لوو ةنيدملا فىداش ان داثم

 مهعولط دعب و توءاطبو سط#ملانو) نسا ات رام اناناس اولةد نأكل اما رمان لعح و

 نوضةدو ماهجلا نوملةدب سانلارةساوريصربأ مهابعأم لثم مهسكت ك.لاممار ناودالاف نوحي

 ماسلا ىلا ب اهذلا ىلع كلا امْزرع ع ارا موملا ىفو ماد ثالثة دمةرحأ الب نوح رمح هدم مهت>اح

 هدا سد نم جبر خ أو كمل |س هكوريصوبأ لة دق ل :دو عاقف مالا ىلا أو 5-1 قو هتلودرباك أووه بكرف

 دءعبو هفاظنلاو هموعنلا ن نم تو.صءندب ىلع هدب عضواراصو كلم احرق هأ هيريراصو لوأت غلا لةماحءولا

 لص بطرتدقءد دو ير مس طغاا ىف كلا لزق س طغملاءاعدرولاءامهل جزمهدس> لسعنأ

 دنلاو دوعلابحوفترخاءملأو هنوكم لأ املا تراصو ناوملا ىفهسلح أكل ذدعب َّ «ارامدرع طاذن هل

 اذوبالا ةنبدمتراسدام ىتتي دمنا ىرأ رداسحو هل لاف من :لاق ماسلا هاذهأ لعماب كلمالاَقؤ

 رانيد فلاب هلرماقهذخآهب ىرمأت ىذلاريصوب أل اقةرحائ د ىأس أر لكى ءذأت ثنأ هل لاق مماجلا

  ل.ءاوساوسل سال نانامزلا كك مام وفعلا هل لاةفران دماأ هنمزخ كل دنع لستغا نم لك هل لاقو

 00 الريقفل اناف مالا ل طراد فا ًأدحاو لكن م تذخأ اذاوريقفلا موبفو ىنذل امهق

 مكس و ى*ىلعر دقد نم -ةةءورا أب ةرحالا لوح |لاتدرح الا ف لعفت ف. وكثا11لاقراند

 وك عدلا الدلتا انملا ىلا كاذك ناك اذارمالانافهلاحر دة ىلعناسنأ لكن مذخأ انف هيطعي هسفت

 زودب كل ذكرم الاناك اذا هسفنه هس امر د3 ىلع ىطءناريقق نوكم ىذل او همأ ةمر دق ىلع وطعب امن

 رباك هيلع قدصت د ,لكامباعر دقبالو كلملاةيطعاومنافرانيد فلالا مأو مب ظعناش هل قع وم اجلا

 . ناكلملالاق زيزءااكلملااهمأ ثلةم مهلك س انل انا بست أن املا كمان تملا اوه اذهل ةلودلا
 00 ةةر دم ىف ل © هنأف |:ءاغ بداو همارك اوربقف بير غ ل>راذه نكاو عمت كمالك ٍ

 اولاةفريثكو وهايرحالاةدانزيمانمرك ااذاق هيالان اشاس را سوانت لم تشد : زباأو لكماش أرامانرع 1 ْ



 ١ .حامملامااك- 0 9 حابصلادازرهشكردأو«سانلا نأ قرمسب ىئازحدنام 1 لاقف-رلا :

 1 الذل هم ها 0 7 ةذهلضف نممنالا ىزاع لا 1

 0 ةوس|ىلاريداقملاهبتتاف ىناوسالا ف قثوناخخنان هجر نبزملانا مميركللا هللاهس>وعاغتباالا

 ” ةجدزم ىنئالدلاو ةغم_سملا باب ىفةروشغم غا اا ةنّولم هثقالا أر ةرم-ق ىلإ غب .همهسةىذلا 1

 ١ سانا |ىرأى امو ناكاااذ_هام هل لاقو زل لد هأنمالحرلأ - ابياعزوج رسغتد

 | عض ورب ريقوبأ هه بدر ءل>رلا.هأ نأ ىتاان اطاسأ|ةةمصءهذ_هنا لوس لاهل لاف نيج دزم

 " ىرحو ناولالاه ذه .دنوفرع»نوغام_اسميفام اندال, آل هذم ص ىلع جرف نو < لع عمت اروث

 ١ ىلا مداك هش هنأو ندغام_صل |نيدوريق ىلأ نيد ىرحا«هربتأو ىرح امداءلاىق نب دلا نيغامصل |عمهل

 الاف رب مووأ حر ف ىزتجام لك«هريخأوا ذأ واذ ءاطعأو ةةيصملاه ذه دأ ىن» :هوهدس ة ضاق ناطاسلا
 '" نكلو كسوة ىلا كدَع ولن لسلروتعم ل راواليسراسو هلع مكى ذلا هذا

 ١ 2 م هتمرك أ امريظن فك هر كوكب حرفا آرىتةلاطبوهوهتدرك أو افورعمه-همتاعت نأ

 5 هيلو خصال |بابو ةطص قرف | أعدم .ةرم ىلعأ ىااحرمقابأ ىأر ةهغيصملا باي ةهحىلام دقن

 1 ع انصلا ىأرو سالم ار تف أنيسال ضب !امةمدرأو د. ..عةسرأ هما دقو لولا سدالم نم

 ا " ماظعأريزوهنأ اكناد لا ني.دعاقودو ةغا صا !مهلعم هارتش ا نيح هنالنول شب نيفقأو دمع ةرمتع

 ' ءآراذا هنا نظيوهو هما دةريصربأ ف ةوفاذك و اذك اولعفا م 4لوقب اتاوهدسأب .ثلمعالم: فأكل موأ
 0101 كير ريقوأءااقتلا ف نيدلا تعض راض د هو همكم و هيلع سنو هيرب

 ظ برع ةهركمأ ىارحاي سانل عم ىصضفت نأ هل دارم لد بالودلا اذه باب ف فقتال كَل لوقا نأو

 39 ةئامهرهظ ىلع هيرضفهومرفهومرا ل اقواس ءذخ ودل“ .-ىلءريقوبأ ماقو «ءلعاوضبقو كو ءعهلاهفلدت

 | .ةةيصملاب ان ىلءاسفقاوموملا اذه دعب كتراغن نانعا اخأن ثدمخأم لااقو هد ”أم هذظن ىل عدي رضفهو لَو

 | روسكمهدنع نم بهذ هنا كرابال شما كة نع ىريل ا ولا ىلا كاف لالا ف كلا ىلا كا سرأ
 ١ اذهلع ئ ةىأ غامصلاريقىلالنورضضالا لاسةةل.ذرتلاو برضل ان مه] لصحام بسر طادا

1 

1 

ل دن ن لو 7الثلاوىماسلتا هلم التناك ا!ف»
 هرضريةايأ نأ دعسلا كل | اهمأ ىنغلب تلاقح ةئامعست

0 ْ 

 أ انأو شام هلا نه ةرع مكى :مقرس هنأف سا !|ًهشقأ قرس ىئارح ا ذهنا سا: للاقوهدرطو ريضارأ

 ١ مشق نءسانلاى اطعأ و هلع شيث نأ ضرأ لوري ةذ لبر هناف هللا ه-عاس سفن ف لوقأ

 اراصصف هاذأ نم سانلأ يربو هلة قيف كلما ىلا هتلسر أ رماه ذهريغةرم عر ن اق هتفب لف فطلب هاهنأو

أ نم ناك امامأو) ريق ى أر مأ نهتاك اما ذه هباسهذ دعب هنوعسد سال ا
 ! ىلا عر هنافريص ىنأرم

 قاوس أى ىو جز مم برضا | هياء درب داس اا لزب ملوريقوبأ هي لف اسوقركفت س اد ونامل
 ماجا قد رطنء أ نم ىخأ اب هل لاقو هذي دملا لأ سال ا هرطغف ةزندإا

 أ وهو حاسوألا نم ماعم نول زبو سان | ه2 ذل تخت عضر هم] لاقف ماسلا نوكدامو هل لاسقف

 اتركم ف5 مالا فرعنال نحت هل لات ماسجلا ىدارمانأ ل اقر هاب اع هل لاسقف ايندلا ب ايبطببطأ

 ٠ ! هني دل ناريصوبأ لعاسا فر ههأاىلاو ربهناف ل سقي نأ دارأ اذا كلملا ت-رحلا ىلاحو رئاناك اننا

 نيب ضرالال 0 للا نادل ىضمتيشك ومالا فعال هو ماسح ابق ةنك



00 
 3 ةثكر زمودعنأت رافعا يراسل ائملا 0 : 0

 كردأو 5 هلو ثرففهثرش اوان كلملا هلق تاورب- ١ !دتاكراسو ناسا د ركروةلدءلا سلق 0 ٠

 0 اءملامالكلانعتتكسف حايصلادازرهُم ٠
 1 ىل أكمل انأ ديع_سلا كمل |انبأ ىنعلب تلاق 4 ا نوثالثلاو ةمدارلا لم ءالاتناك الف)

 ْ اووف ادق نوس نهملاو هب دملاف قشو ءو ىن :اثىف بل روهمف نك وهأ ءرشرففهثرغب رمأوريق ىالاتس 1
 هاطعانكلملا ىلاهورضحأو هنههيحادأو هه خاف سي ط ناك(! اذه لاذ ناكم هردعأ ىتلهات» لز ر 1

 2 اولعتاواذكواذك اونيانس اندال لون ريقوأراصو هيانيلاهمف ثرادو هء_دربام ىلعة دان زمناكم نك
 1 ْ اهاواهؤ ان. تةغيصل ا نابهري أوكل ىارضح حري ظنا س أ ةعمصم هلاوني ىساذل اكل ا

 . لامس راهاء>حاوراذ.د فال هعرالا» ده دخ كلا اهل لاة فاست رايلل-| نم عايصلا قلل 6
 عدد ك :رك_ثاقن ماسه سءاوو ريثك ةلضلا عا أرةقودلاىلا ىذعو اهذخاف كغ صم ةرمكى رأو |

 اول امثل نم قس هل :اهسجتمملا لسرأكلملاناؤ 2 اصلاعلال -نمهسلاجاتحاه

 ْ اؤازام مهرمعام .هعأ.ش اوأرا يلع سانلارم امل ةةيصملا بايمادقاهرشت م ناولالارئاسس نماهعب صو ١

 يل همسأأم ما . هن ولو ودهنول اس ونو رفتدأوراصو هع سلا نابع ىتئالخلا تحس انها ا

 نءئش هنونا اوراصةناولالا ىاسأم 2 أركذرورضخأ|ذهورفصأ اذهورجأ اذهم 4لوةفناولالا

 اة تاق غابم نم خرقالو اطتامدسخو اذ دو اذهل ما انضم! ولو د 5

 ركسلاعسجراصوا دئاز | اماعتا«باعمنأو هنح رف غام_صا كلذ ك1 !ىأراءافناوبدلا ىلاهيعلطو
 بهذأاهماءنومربو موضارغأ ىلعم- ا غ-بداهل نولوقب ا م دواي 1

 عمم جوبا لكن مهرها ه_.ءاع ل خ دو ناطا_سل | ةعب صم هثعم مهم تدونو هرك ذعاشمناغ ةضقلاو ٠

 ٠ قيساءمهنلانورذتعبو هن لد , نول .ةرو هنوناياوناك اع اوهعم لكي نأ م مهد أردقب 7 نيغامسلا

: 
خاناعجا هل نولوة»و هن هلع مهمسغت أ ن تكودروا وهقحف مهتم

 مهنمادحاو لمع ,نأ ضر: لفل دنعام د
١ 

 ١ هنافريص فأر مأن هاك افاعأو ريق أر مأ ن مناك اماذ هاريثك الام عجوراوجوديبعع دة ءزادو 1 ٠

 نا راسو الان ة نتاع سموه ومالشواردمهارددخاناطة رخل ١

 1 ةدرخات ا ىلانا لناباو هي نام أما هثالث كالد ىلع :رعس أو هم !اءلوذةمتاءاأو ةرخاكلنا

 ةرخاةزح أ امقدي لو ارقا امهلل نفت اقف اريخام ل0 لو برذاا ىلا رينثالانيذهنمادحأرب |

 ىقحاتفااىأرواولخادىف ندزملانينأ عمو الوفةمهآرف ةرخلا تاب ىلا فأنا امهرمش اموأاناموأ

 هسةقأ أم ىنأ هللاو هل لاعف كا قشر نداّكم ءاعس_يال هل لاف نمد ندزااىار هلة دو بأ ءلا قف ةمضاأ

 تهم سءكلار ظنت نا ىحاان كءلعهنئايابا ولع درداانوىداناترسو ويلا ذهاقالا ال

 ” , دؤ عوملا هب اغف ىنافههت اقوا امش اوب ىلىرخشتو فاصنا ةسجت هذ مذدخأتو ىمسار

 برهوه فام ام ذخأريقابانا ند زاريدوبافرءفئثهيفام غراف سكان ا ن ءزاللاقف اغرافدآرف

 . هاءاوتناترفاسكناالاناظ|تنك أموهتد ًارامماياهثالثهده نمد لاقذ قيقرتءارامأهأ لاقل |

 ١ لاق بتقناو كرهنا اند رم ىئآر نيس برهواه ذخأن ىدولف ف عم مطاقاوانرفاسامن ءزملاوإ لاف |

 ١ 5 انج مل فرغو ةبزوش ل نطو حار ناما باو»ن ا دقلانمهلعف قارهو كيلع سايال ناش تار ١ ا

 يذلا ضرالا نم هللا ءافدوق رع ىدةسمل نمهقاكت وهون : روشة دمو هعتم ل 0 هاب اءاطعاو ا



 0 ا و ول 5 8 101000 07 3 200 12

 . نيسوههنفانئانريقابأ دفع جربو بيصتلاهيقىذلاب لمعيفةنيد!فروديوةدعلانيزلا لم
 . اموبني«:رآةدهكلذك لزي لو مانب ممنةبالو عشان م لك ألك أف ةغفاب لك الا ىلع لمقب هتف
 ريظنال سداو ةوب وةدرفاهنأق ةني دما ف مسشت ب رخاو حاتراسل-اري_ءوأ هل لوةاسطكو ىرخأ
 .الوهرطانر دك نأ نيزااري_صوبأىذربالذ عراد ىناف ىن ذا ذال غام_صلاربةوبأ هل لوب نيا دملا ف
 رس نأرد -ةدلو نيرا ضرمنيءرالاو ىداحلاموملاىفو هيذوت هلكه موس

 ظ . نانا ب اوي رمح

 7 نيزملالاز امو مانو لك أد ريقوأو كلذ لك نايرشد امو نااك أد اعام_4ىأوام ت>احام 4 ىدَعَ
 . نءعباغىت>نب زااىفع ضرملادتشاكلذدعبو ار أة_هبرأة دم هّدح اح ءاضَق ف نادت باور ضمت
  نمارادةمهعءىأرفريصىفأب مث ف شتفوماقذ عوملاهقرحأ هنافريقولأ امأو هضرمة دش نهدو>ولا
  نيدهرلفقوسا| با لا ناكواد> أ لءر لو ىضموريص بأ ىلع ةرحاب اب لفقوه ذ_تأق مهاردلا
 1 هنيدماهآرقج رفد وهنسدملا ىف رو لد راصو هسفئاباث هسفئاسل و ىق وسأااىلادع ريقابأنا مهحورخ

 - فام ع سمج ىأرف غامصىلا ىفأةةداب زريسغ نمقرزأو ضس. أ امهسومام ع. جو نئادملا ىف اثم د وام
 - ةرحأ ناو لاستق كترح أذ تواهذ ماو ةمرهلاهذهذخ له ماب هل لاقو ةءر م هل جرخأق قرزأ هناكد
 . مكدال فاوٌءيصاحرهل لاّةْف نيمهرد: اندال, هذه عصن نفذ هل لاف ههرد نور عد له ص

 لاَةفاوءمصد» رثنول ىأريقونأ هآ لاف أ ءثردقلا اذه نع ص ::الاهدهردنء رشع» الا اهيصأ الفانأ امأو
 ش0 لاقءامذ+خلاقرجالا غام-ىردأالهل لاقءارج ىلا هيصة نأ ىدارمانأري_ةوبأه] لاقءاقرز غامصل اهل 98

 ْ نولدع نول ناولالا هل ددءد ريقوبأراصورف مالا غامصىر دأ الو لاقءارفد لاقرعضخ الا غامص ىردأال :

 ظ د>اوانمتاماذاو اد-او نوصتة:.الواد-او نو د. زبالا ماعم نوهدرأ اندالد ىف نم غامصلا هل لاَ 0

 ' هاخأ انلع تامنافامهنءاد_>او ل5 نادإو هأ ىذلاو ادحاو ني_صقأن قمادلو فال ناوه دلو لعن
 ٠ ىنأ عاغامملاريقوأ هل لا ةفدأ زريغنمقرزالاري-عع-ءصنناف هرمز الو ةطووض مو لهاذةعتصو

 ظ ناولالا مج كاع انأو ةرحال ايل د_:ءىنمدت نأ ىدارمو ناولالارئاس يد نأ فرعأو غامدص 8

 ١ هللاةفاد. أ انتءندىف لخدءاسرغلمقنال نف هل لاف نيغا. صلا ةفاط لك ىلءاومر كتمت نأ لالا 0
 ١ لوالاهأ لاناكمل لا ةفىناثل ىلا هبونو هكرتفادب | كلذ كنكءالهلاةفىدحوةةيصمىلتخفاذأاو
 ١ هجوتفاملءمالواربحأ الولءةءلف العم نيعبرالا ىلع فاطىت> غامصىلا غامصن ملقتن: لزب لو

 0 مهظع اظءغريق أ دنع ل_صغ اندهنص ىف لدن أب رغلءةنالانناهألاقف هربخأو نيغارصلا يش ىلا

 ٠ عمل ىرحوةغامدصلا ىدن_صوسن رسغاتأنامزلا كم هان هل لاقوة-:.دملاك لت كل مكاوكسشم علطو :
 ٠ هفلتاناولأريضخالاو فانعو ىد رول 4 ةااناولأر جالا خدم صأ نأ راذكواذكوهامنيغامدصلا

 ١ ىحنرا:كةفازعاناولأر فدالاو ىلعكو ىه فك ةفاةاناولأ دوسالاوةردلا حانحو ىدزو قّتسفو ىعرز ش
  نءج رخال ةةءدمىفن يذلا نيغا.صاا لك نامزلا كا ماي لاقم ناولالارئاسهلرك ذم راصوىتوملو
 ْ مهدنعنوك أنأ ىنول.ة:ملوق رزالا غصالانوفرعءالو نا ولالا هذه نم أش اوغمص» نأ مهددأ
 ا كءلءامو لام سأر َك.طعأو ةةءمصم كل تف أ نأ ن كلو كل ذ ىف تقدصدقكملا | هأ لاةفاريجأ الواماعم
 ٠ متأاوقشو لع ااذه عماوضمام4لاقو ني اسنءلارعأ ُمهئاكد باي ىلع هتقنش كل ضرعت نم لكو مهنه
 ٠ ةئيصمهلاوئاوكلذريغو أانا.نو أ اناكدن اكءاوسهنمهمحاطاوحرخ اق هءدع أن اكمىأوةنيدملافهانأو

 58 دفا أ هاطعأو ةعلمةادب هساأ كلانا عل وع اعقو ,وةااالو هولعفاثهنمك رمأا موعود دأرم يلع ْ 0

 لاق ظ 1

 علا 4ع



 - باكرلا نيب نويلغلا ف قوه دم ف ةساطلاو فتك ىلع ةقرشتا ذخأو هتدعلج كلذ دس نب زااريص
 . ىطسوأ اب لق لاهل لوقءنم لكراصو بلطلا هداععقوو ندجةمطةءخ “الو نيف ري ناستال اقم

 افي رنيم مج ى حب رغما ءاحاو 0 راسع نب زمن واهلا ىف سءأو هضوفصنو نفع رةيلع ّط رس ٠

 راص ىت>اهأب أهثوطعب ةحاح بلطن ا طكراصو خراطنو نود زو ندحو دزءراسصو هضقف صن نثالثو

 لكف كفر تاه كباي-رن اطءةلا 4لاقةرفسا! ىدازلاةلةهلاكشوناطمقال قاحوريثك شه دنع
 هظقي أفا ءانلزن ملهآرف غايصلا ىلا مدر انعم رفات ا ةهدامهدالوكالو ىدنع اهشعتوتلءأ

 كلذ كنب أن مهل لاق خراط» و نود زو نيدو نشدع نماريثك أش هسأرد:ءىأرريقونأ ىفافأ اهلف

 تقوفانهة.ةكرتاواذ_ه نمىجأاب لك [ةالريصو أهل لاقذ لك أب نأ دارأذ ىلاعت هللا ضءف نم لاف
 امثعتو هاما لكك ةمف رتاد كءاء-رم ىللاةفةدا اوزلاَدلقهءلا توك-ش ١ ناط.ةالت ةا-ىنأ لءاورخ]

 ظ نم موقأ نأردقأ الورعأا نم غدا دانأر يقوبأ هل لاسقفةل.الاهذ_ه ىفناطمقل ا دنعانئا شع لوأف ىدنع
 ساج محكِل ذن سأ(ال ه] لاةذناط.قا اد_:ءالدحو تنأ حرو ئذا١اذ_هنم ىشعتأ ىنعدفىناكم

 مان أهل ىذلا لدغلاعالتءااههلتدنو لمملا ن هةراخلا عطقباك ةمقالاعطةءدآرق لك ًايوهو هءلعج رف

 روثلا ل_ةم خف ولولا هقلج هءدي نيرا ةهءنمع قاد و اولءق ئتلادارد زالء.ةةمقالامتاد ولك أام

 ءاشعلللاعتو كير تاه ناط.ةلآكل لوقن ىط_سأاب لاتوءاح قو: اذاو لوفلاو نيتلاىلءعئاملا
 اساس ناطيقلا ىأرفهد>و نب زاا حارق ىلا ىلءردقأ الانأ هل لاف اذن موقت ريق ىنال ريصوأ لاق
 هللاقناطمقلأ»آراماف «قءؤرو نب زا! نورظتند هتعاجووهورثك أوأانوأ نو رشء | ميةةرفس هما دقو

 لامنتهةودلاهنعل اوزغس هءاع سا, ال ناط.قل|١ل لاةفرععأ |نم ع ادهنا ىدلم_.أن هل لاتفَكةشرنأ

 هرشع ىفكم راصف نول لك نهدف ط-وا:كلزعناطمةا|نا ْمككراظتنا فنك ىناف انعم شعت تنأ
 هآرفريق لأ اق أوربدوأ» ذأف لَم فر ىلا كءم نوعأا اذه زتناط.قلا لاق نسزاا ىثعت نأ دعو

 كلتاقامأريصوبأ هل لاقف لك ىلعةمقالا,ةمقألا تدل و للا لثم لكلا نمو دئعاوق هيأينأو نمط
 هلوانف تاههأ لاَعَد غءاد لندن :ربخأ 1 كدلا ثدميش ىأرظن افريسشك ريس ناطمقلاناث لك أتال

 وأرساك-لاعمبسلاوأ رمث كسلا باك-لا لم لك الا ن هدربغ ىنءو هءلع فوهاموهو هتءوذخأفنوتتلا |

 هكرتف لك ايراصو ماعطا| نمأ.-ث ىأرو عودا نمتوءنأداكىذلاوأماملا ىلع ضقئااذارلا

 ندتأا ىفامع.دج لك أدقءآرفرب-ةىنأىلا عدجر مان هةوهقلا برشوناط.ةلا ىلا حار + صووأ
 حاملا مل اكل! نع تتكسف حايصلادا ار اردأو « اغرافءامرو ٠

 ا!ريسايأ ناديعملا كما انأ ىةلبتااق (ةئامعستا ادع نوثالثل او ةثلاثلا ةلءلل اتناك الفل
 ع-جروناط.ةلا عامت أ ضعب ىلا هل هوأوهذخأذ اهرافد امرو نكصا | ىنام لك أ دقءآرريق ىنأ ىلا عسر

 وا وريق لال هرطعب يهل ءاح الكو قا ريصونأر اسم مان الا ىناث ناك املفحامصلا ىلا مانوريق نأ ىلا ١

 د:ءنمن المندف<ا هى ةلءل لك د رضا اةأازال الاموةءالدءاقوه و بريشن و لك ريق

 نو.لغلا نماعإطو هب لم ةنءم ىلع نويل ا اسر امون رعت ا. اهذ_هىلعارةكاوناطمقلا
 مه 'ءاحو هءلا ناحاتحبام ع.مج ىرتش اوريصوب | اشر فو نان ىف ةر حاملا _>أو ةنب دما كلت الن دو '

- 

 املقهردب نيبةرذسلا عضووريصوب ألق أ ىتح ظقرتسا لوةرخلا ل_تدنيح نم مئان ريقوفأو هذيطو
 موب لكواموب نيعبرأ هل اسما ذ -ه ىلءرساو مان حم اد ين ان ىن ذ-خاؤتال هل لاق كلذ دعبو لك أى نافأ ْ

 0 هلءلا 1غ أ 0



 ليل

 "1111 رداناو هةءاج ريض ناكرلا تار سو هَ هقر ط نم لوسر.هانأو ىذاسةلا ىلا

 01 لاو نام الوعر دع نمد امان وقنأ هاف لور را

 ريصوب ألا ةذا ح4 اح ىلا لوس رااو لدرلا بهذ هناكد حاتفمذخأ ءاىق أنو ل-رلا ازد ة-اح ءئح هل

 لاقرام+لا ل رلا اذه ةءاح تءار نيأاهانادم دعت ة-ا<كلءاح نم لكن اف كده ادامريقىنال
 10 يم لكتئاضزرطو ألام رمزا[ فرعا

 ريصوبأ لاق أ هدش ىو هه رمل # > ام ىراح أب لاق: هدد ىنرجتخ اق ب ذك 2 ظأن 5 !اوصو الا

 ازهكل ل <اريموب أهأ لاق ان فرد أواوءبأ ةجاح ىناطعأن ءلكرإ لاف سانلا عاتمف لعفتامو
 ركذ داص مش ىدن ءسدلوريتفان أو ةدساكى ه:دتالرةفلا نماذه ل هؤأ ا-ةاريقوبأ هل لاق هنأ نم

 هذه قربظن لسا ىلطسأ ان ألو ةءواض أ هتع:دداسكهلرك ذب ريصوبًاراصو برسل ةلةوداسكا اهل
 ريقود أهل لاةف ىخأ اب ةءاصلاهذ_هتهرك واريةفال- ر ىنوك-] دحأ ىد_:عىاال نكسلو ةئيدملا
 انأفةدلملاءذ_هىنائتءاقال ىعادلاامهأاب نكءوداسكلا نم ىتءنص تحرك اضيأاناو غايضلا
 ءاوملا ممنانرفاساذاث دال عج كار انيد»أ فان ةءذصو سانا دال: ىف ج رفتن امنءرفاست تنأو
 اتذتا اونا ملاضترالا ف غر تسري ص فال ةملان سكر بقوب ألاز الو ماعلا م لاا ذه نه حائر

 اسما مالكا !نعتتكسف حاب_فاادازروُم ل 7 ه رذسا!ىلع
 لازالريقاب أنادرع_ىلا كلما اهيأ ىةلبتلاق هل 1 ل ءاثلاةلملا تناك الف )
 : رعاش ثاالوقدشنأو رفاس نأ ىف غررصابأن أب :ربقودأ يو .رهوريص ىف الرقساا نسم

 هةشعمب اتك او مه جر # هاو يدنا والا قداس دكا راط فن اطوالا نك فروت

 دئادش تاك -ةراو لى“ تدقشتو # 0 ا « لح امة كو ب اداومل- ءو

 دساحو شاو نيد ناو ةرادد #* هن امدح ن نمهلريخ ىفلا توك

 امانا ىغنش اثم قرفالو نب وأ نري نحن ىراحاب ري ىنالريقوب أ لاقرف لا ىلع امْرع نحو

 ةيردتكس الا ىلا :عحراذ اف قودند ىف هعّضن لضفامههو انلاطن عطن ,وبر.ةكرانلا_عنأ ىلع ةحتافلا
 لاطماا مطب وب..:ك,لا هءلانأ ىلع ةئانآرقوك ذك و هوريصرد ألام فاصنالاو قمل اياذئ.د همسقف
 ناك اللا ءىتاقل لورد ءحاتغملا كرتريقودأوامحاصا عنا ىطعأو ناكدلا لفةريصابأن ا م

 راملاكلذفارفاسو حلالا عااىف نوءاغىالزنو نيرفاسماهصأوا هوهدلاصماز أر ةموت# وعمه

 نينيزملا نمدحأ ومد نك 1 نو.لذلا فت اكن جنان زملادءس ماس نمو فاءساام هه لصحو

 غامصال لاقو نب زملا ماقتوملغلا عول اول -اساو ةب هل أو سد رااربغ السروورفمو ا

 نس 00 اعروداز لءاقال انعم سءاو برشلاو لك الا ىلا هرق بادر حا ذد ىخأاب ل

 سأنال غاب لال رانأ كل ذي عفتنافءامةيرعشرو أ ةضف فصنيوأ ف رغرمل قاحافى احا

 د ير التطفل نع ىعت قرح 48 لع عضووةساطلاو هتدعذتأو نب زملا ماقو مانو هسأر طح مم

 ةْضق ف هتءاطعأ ل -رلا كل ذل قا- الفول ىنا ىل قاسا ىطسأ ان لاعتدحاو هألاقف باكر لانس
 رعمأا اذه ىفىلك ربان اكاف.غر ىترطعأ تنكولو ةنمفلا ف صنلا|ذ بة حاح ىلس ما أت نيزااهألاقف
 ىنأىلاى : أو كلذ زخ افاولحءامةساطاا هل "المو ني-ةعطقواةرغرداط عاف لد اقئيئاندازواةمفر كنال

 1 ترشد لك أو«نمكاذ ذاق ةساطااىفام برشاو ندحلاب هلكو فيغرلااذ_هذ هأ لاقوربق

00-2 

 اين

0 



 (مو

 و عريص ىف أو ريق ىلأ ةءاك> ْ
 ىناثلان اكوريقوبأ ههءاو اغام ءامه دحأ ن اكو" . رهن 1س .دمىاناكنيارنأ م اضرأ ا!ىضاعمو

 ناكو غايص!ناكد بذاج ىف ني زا! ناكدناكو قولا فاموض». ! نم راجأت اكوريصولأ هعءاوا نزع

 دوهبلا 4 سلا هدمع نم تةشعو أدوادلانمرتوممهغدصاق كى ,ةرشام>  [صاياذك اراصت غارصلا

 ءاركا !هنمبلط: هغيسدلا م اقدح واطعأ اذا هنأ هتداع نمن اكو سا:1!نيب اهلهفب ةدمع نم ىدتسنال
 "ظ ىف هفرصن هن هذ- تاق امد ةمعأر كيا مث م سم اه زا هكرت- نا همهوي د الز

 ا ىزإا شا عقلا عمم مرشدو

 لوة.,شاهةلا باصوات اذان لو ةءلا ب هذدامدر- أ نمالا برش: الو لوك أخ ارفنا نما.طالا لكأد
 «سفنىق لوعد , وةجانملا بحاص حوريف ةغومصمْلد-اح ىقاتف سهلا لةن هيلا ى 2 دغىف هل

 هنال امض اف تنك ام سمأ ىنأاثدغىف لات ه] لوقء فدا 1 ىلع مود ى :اث ىةيتان : مصدر ردمود نم مول

 وريف اعومصم كش اق ذخ لاعت سول |لءقدغ واو حار ب > مه.حاو تمل فود ىدذ ءناك

 ىضق أ انأورا ملا لوطو لم 0! تانلو تالا رو دهم لسا .ةموب ثلاث ف همت, و
 ىرخ أةلمح ؟ هل عاطرق داع اا لعمل ىأمف هل ةعوم ء.هملد>اح ذة لاءت دبو لكن م .دغ ف نكءاو حلاضم

 حاسب ملامالكملا نع تةكسف حاصلا دازروم كردأو «هل فاح ون اكث م> نو
 راص غايسا!نادمسلا كلما هيأ ىنابتلاق (ةئامعستلادع.نوثالا هيداحلاةلمالا تناك اسأف:

 هءاحاذا فا وفا وه دعب لزب لوهأ فاد و ناك د نمتلك هل علظ» ءيثاتحاص هل ألك
 ااا ولو تف الم ا ايل :طعأدغىف ىف لوقت م ؟ هإلوةء ونون زلا قاد , بح
 اذام ىنرب + أ هل لوقف م متعتمأ ىف سان ما ىذا ع 'ن د ءريخأ ن نكاوّد م يسم

 نهىردأالو تقرسف ل-.لا ىلءاهت : مثةورعظ: هل سمل اغيصا خب 8 ىناثكتداسامال 0

 هعمرجسل رب هلا لهأ ن مناك ناو ىلع هللا ضوء هل لقيريخا لهأن م ةداملا بح اصن اكن انآ و قربس

 هركذ عاش ىد لاعفا هذه لعفن لزب لو مك اسم اىلا» هاك ثاولو أ ثءنم لصالوة كح و ةكمته ىف 1

 راضصوأاع٠ ح هنعاومنةماولا ءمألا هءانول ضد وريف يف نم امو مهضعب رذح سانا اراصو سان ما نس

 (ةرداسأ هل لصف هللا 3 عمك :هوهسرح نم مود لك هل دءال كلذ عمو هلاحص لهاجلاالا همم عتبأل

 ةفيصا|تايىلار ظا ا ا هراح ن اكد ىلا ىف ايراصف بيسلا

 هللغو نئ زااناكد نم مق«: هعيصملا رب ئذ هعمو ه8 .صملا سار ىلعاةقاوهل اك الهاساد_-اىأرناف ,

 ةعم نإ ١لاصدت اهذ- دعم هلال, ءاطتنول ىأدل لوقف ئذلا اذه ىلع سماد -  هأ لوة.فازهاب كلام

 لحب م 1ع ةيلاغةواةشلاو ادباد أعمق دص ل هذآ -اوناولالارت أس مص نأ هد» نم جر ناك

 هود: نأ دعب و جورب وةرحالا*ب طرقا هذ لاعتدغىومادقل ءاركلا .تاهدل لوقو“ زئههحاملا

 معلا هئمثي ىرت ثنو هعسسيف قو سل ىلا بهذ وئدلا كلذوهذأ» هل. .هس لاح ىلا ىذا اسحان ص

 ه-احهوطعأ نذلا نم ناكدلا ىلعاةقاوادح | ىأر فاو هيلاجات اودوك اغلاون اح داورافللا

 ةحاح طخأ هنأ مايالا نم مود ىف هل ىف: اف نيذسذلا لا هذ اه ىلع م ادو«سفت هيربالو هدلار مطرالفا 8 فَ ْ

 ىأرىت هنالن اكدلا فهرب مو؛ لكى هد 000 ل برزدأ ١

 بهذ كلذ هامعأو هناكد فرا» ,لا كلذء دل ال ةريص لأ نب نأ ناكد فن مبره ئه دنع هلادحأ ز
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 نبذلا ةلوتدل ارباك أن ماو, نأ مهرمأ م تاقفنلاو نازرالا مباع ىرح او ءارزولا ةداعىل ع ةشكرزم

 نيثمءاسوثرو فول ءاسو ر موه« لوكا دانس الا نم ةكامأ اهم دخن طصن نم ةماولا فه دن ءاوعمتحا

 عرسأ ىف كلذاول ءففءارب ريكا اةداع ىلع قاززالا م_مملع ىر اوتاءترالاع 1 هدام

 هضرأ ىلا داو لك اوؤرص: ناو ةلد زملا تاماعأ ال ابرد نه ةمة:ىلعأو 57 مهرمأو تو

 نم م_وةأءسأب رسأوءا.:غالاوعا ارنا ىلع ذاب مهاصواو بعرق لدعلابلاسعرمأوبارك وز

 هللارك ثمان أةثالث هن دما ة لس زب رمأ هنا مءاتءااوزعلاماود.ءارزول اهل اعدف متاح ردردقىلع هْنْر 9

 ةكءامااسترتىف سام نباورب زوو كلاارنأن ناك ا -ه 0

 لئقاامس نك اللا ن هريغو ىرارسلا نمتاءظحملاءا ىنلارمأ نم م( ناك امامأوإلا هلا _عوامت ارمأو

 قىرقاأو ة.داأن ناو دل ىف ن اكن م مدج فرصن ! 1 هنأت نهع ادخو نواح هكامملادا ةوءارزولا

 رضع نأ ساس ثنباوهىذلا لةءااربمكءا أ نسااريغضلار . زولا كلا ارهأ مهروهأ تماةم ساو ةلوع ىلا

 نءعادثاح تنآ ىناءارزولا اما اواعا م4 لاقو مهبل تاكل | ىدن نيباعمجاو رضحا-إ) ءارزولا هكر

 مصخاا له الافلا# ق.ثاوااو دووهعللا ضقان هه دخلا نع اضرعم لهدا فارغت ةسم مةةسأأ قدر طل

 1/11 لربك ىف نوه طارو نوت وزو نان اجزوطادعلا سنااءالوه ةءعالم هاككلذ تددو

 ندربلل نهناىدنءررقت دقن'الاو لتاق مسوهاذاف هئملو هتبو ذع بيس مص نومااكدأن .

 ناةربع نوادحأ ىتد لدعل ا ةود ىلع نسل ينهءأز ازهلاو هيوتعأ |نيةهسا دقف فاتلاو كالا الا ىل

 اكذو ناواع لا مءلغعل كلا |اهمأ الث اق سام نا ريزولا هباحأ اةنوك الفاىفديد ا !ىأرلا ا فريتعا

 نمو ء.طن نبذل !لاح رلا نيدو نت ها ؛ نهد -وءالاباص تدق سدا تئذلاناالو أكل

 ىف او مافعالا كإاأ كنو كا كلوقذ ةن:لوالا نم رمال لاح لك ىلءءا ازا نم-وة:سءاسلان 5

 اللاب ىن- أن هف هدف اك: نطصدالامو نوينءدالا ف ن هاوخ دوال نوعادنو كل اعن هرساعتل

 0 ,نا م هريغو كلذ ىفكداار ءالاوم دا هل رتع نهلمحان" الا نءهو نهم لزان وهأم نهافأ ٠ و

 مانأ هلا مادأل اقو هل رعسو كما !ىلا م 2ةءارزول اضمو ساسة .اهلاقاع كلاا ىلعراش ًأءارزولا

 1 ةذىل هأوقتى داأامك ل1 1لاةو كل هلزقأ ان لذف اف ناوك لل لمد نان لدذت ناديحل ناككذ اكالاا

 لتقف ل_ىدىذلا تدم ١ نو دنو كزع ردت قالالاء ام لأم -أ7نأد كءظاه#ىدحار 2 ذأ

 نونادبأ كعامردة.با ُدلاو ماعطلا نم لاق نك ى 0 و كاذف نونقعتو هيكل اوءارزولا

 نأ 1 انأاح ىلع نوند» ١ قءت اهسفشل ع امتنع لكوالعأ 0 جورلا فنان ذؤ.الو

 نفلاوأب الملا عجل ءأو لب ةه. ظعلا ةنفلاه للا. سنل نوهنالن مازح لقأاذهو نهر نع: ندع

 لءقفهتمالستا اطولو همف عدو همحالارثر ةح نم نأ لذا ةلالوةنعاعق ددونامزلا ىف تهقو ىتاأ

 نوناع دي نأ مهراوءاسنلان مل السو تارام تاماف عد رأف لش لسرأو هلل اتاك لءذوهءاركلا |

 ثرح نه أ نفرع أن م تاك فال 5 هدرابأر ودل ا ءزدام اعط ن4 ىرح أو همفن مستو ىلتقلا ل ىف

 ىّواتان ءامئدلا ف نهءازح هللا ن ها اطعأو ١ ريثكا فرأت اطار مما ةأم ىلع نم دنو ام. عانس

 نوتمس ان توت مون لك فو ةئارلا نذملا لاق عضوملا كلذ ىف نازي لو ةرخن" الاف -اذعاا ٠ ن4 دلعأو

 كلا ارمأهءلا ىس متنا اما طدوراطقالاو دالءلا عرج ىف ةءقاولا هز هربخ عاشو نهرخآن عن 5 اه تح

 ماودلا ىلع سددمَتلاَو ماافعالاو داع كا] قه سلا عرلا بو مالا ى و64 دلل دجلا او < ةمعرو هن ارزوو .

 ءاكد)



 اما

 ىلا فوملا نمو ةءسلا ىلا قيصا | نم ىمفن جرت أو تاوهشلاو ىغيلا ن«هءلع تنك ام كرتاو ىاءذ
 امسسحاللاو ىف تن تركو قرب مما 2 اكل ترص ىنالارورسسماحرف كلذ نوك اا 3 ديو نءالا

 كل موو لاعت هلال ضقركشأ انأو هن ىنرع تاق دوا لد ىلع محاولا نهرا و يمر
 اى تا طددوو نعو يق عقدي اماعأ ًاراادا دو ةيادجلا نسحبو من || نمد ىنالوأ ىلاءت هنا ناف
 ىوس ل, اعفعشأال قع ادعت ل !تناف كريد دد نا س>و لد رعمافر.شا لب دب ىلع ى_ءر

 لةءلارم؟ كنال نسلاريغص تن :؟ ناو ل: ءاك-ادارالو ىلءزئاح هلءفتاملكو سرك لا لع سولملا
 لاك هما جاجوعالا دهب ةماقت_ءالا لد ءهسىلا ىنق ده ىتح ىل كاريس ىذلا هللاركسث اذةف رز رمل ١
 ىنمزلب ام ضءن ن مىلءذو لوةنال كل هدصلا الذى كد .اعىللضفال هنأ ٍلعادمم لا كالا ر ا
 دي نكت َكةمعن ل زيرو ه عع ىلع ةىمىدأاو ل.ىدحوأنأاذكه سءاوُك ةمهت نمر تبدل ترج

 ارءادعأانعتراحوات :؟ انو 06 ارك |اهيأتنأو كل ذر تنال ن.كحف كلضةوكا .م< نورقم

 3 اركش بجاوب مقن ل دعا طىفان-اورأانلذ ولا:.:اواذتمالسىف كده-لذايو انسراحوانظف- لوتهو
 كفء و ل.وطلارمعلا كل ب. نأ هلأ واذ ف تمك-وانءاع كالو ىذلا ىلا هتهنئاىلا عرضت نكءاو
 ةلعاك ع نلأ اءاهم كامو لدار ل ةلمسو انا عع تل :عتعالو كلاعأ ع. حافلا

 0 ب كلك :ك-امه ىف كب دحوب و دناعم لكرهفتو مل اع لك دوق: ى>ك دعاوس مرك !ايطسسنو

 نملضعءو ه.كلاو هفأإلا مهتم عرزنو الم |. اوءالعلا كةمعر نع عقربو :نامج و لهاح لكاونم عزنو

 هراع سءأو 1 ا ا ا هو اهدالةءامتدلا

 هدل |لامو حرفلاةب , اعد اذع لص ءاعدلاا ذ_ه هنمكللا عهعاإف ريصملاو عمد رألأ هم اأو ريسعرمأ

 الا كم ىتاصغي سد ءاودلاول اودلولاو خالام اتم ىف ىدنع ترص رزولاا بأ لعا هألاقو لما لك
 اف ء اربع قع ولو نب ا ىاخ ىف نك 1 ناو « مف فرصتلا كال ىدي هكءاغتامعسيجو توما

 ناىدهد نمىدهءىلو كإ ه>أو 5-0-0-5 ناك رك املا ءاوأقىن 3 امم لهأعيج نه فوأ

 جاسمملام لاك-لا نعت تكسو حابص لاجل كردأو + ىلاعت هللاءاش
 لاقناحخدرو كلل تأدم تالا ىخلب تاق هن امعستلا دب نيثالثلل ةيفوحل ةلد ءالاتناك ف
 ىكامهرباك كلذ ىلع ديد , ىدعب نم ىذه لوكملم>أ و ىنعكفاذكسأ فو سريزولا سام نبال

 رونم+لا,هتاودءاربكرث اهئاس هرم هب دد نيد ضخم هيتاكب اعدك ذدع, م ىلاعت هللا نوعي
 رئاسو باخعاو داوةااوءارمالاعمتحي نأرهأو ماعلاو صاومللا نب رضا اهلل هتني دم ىفءادذ !انره>وهنلا

 هلثم لمع: ل أطاع هواممظعأنا اودد كلما لبعو امك هلاوءالعل|كلذكو كلملاةرضح ىلا مدنا ب ايرأ

 كر بم سو ولك أو ظد ىلع علا مةدعأف م اءااو صاالت ان م سا: لأ ع مح مزءو طق

 ءاكسملا وءالعلانمدلجر اتا ةرقاوأنا اطءءانعأا لاعأو هنككاسمعاَر قو هتيشأح عمرا س 5

 وهانروكم و هتأك تحت ن نمءارزر مولعصأ ةقرس ممم سهم نأ ورمأو همل# ههاخداو سافل

 هارد مهرثك أو القع مهاكأو انس مهريكأ م مممس ات نبا مالغلاراتخا كلذ دن ءذ مهيلع سدئرلا

 مهأكو ءارزولا ب اد مهسسلأو كلا | ىلا مهمدقف و اففح موعرسأو
 نا اذه ىربزوهنمكرمأب اا مح و سس اثنا هعاطتخن ىثانزو نونوك-ت م تال اق

 يأ اركىلع موج كلا انا الع مكربك أهنال 77 ود ناكررادبأ ناو غال ساس



 م
 كوم | ضع. لاقى مالسل هيلع ىدوم همدث دي ىلع نونمراغت الام د ء.رمأ ىلاعت هللا نال نهم هر

 لك ءاَق ل_مد الئاءاستلا ن مرك ةسنالقى دعب نم كلا فق تمتّدسسااذاىدلو أه دلولع مكان م

 |(« نارهربلاو ىأزلاداسق ىاىنفي نوبحو نوح ىلا ىضفب نوتمراثك.تسالغةلابو كيأزن فيو
 لو مظعلاكلملأر ةمك-لاو لءلاب هبا هصدخ ىذا مال ااا م_ريلعروا دنبن أه ءاساندمسا ىرح امكلذ

 ”اساريثك اذه لئمووهدلاوةوفامسعا مقل تناكف ه ما 0 لولا نماد-أ طع

 كلولم م. .ج هعاطأ ىب> كلمام ل-ةهكلع نأدحال س ءا هنأ فرعتل نأه ءاسكل ترك ذامغاو كلما

 "نابل >.:.فىأر نداد>ال سءاورش 1 أءا اننلا ةبحنا كلاس لعاوضرالا

 طا ن أ ةكاهلا اوداسفلا ىف هعقود كلذ ن اف لما لكن وبلا ل6 8ع او ةرورسل ار دق ىلع نهم

 دتلالث اف كلا اهءاحأذ هما: لا كفن ال ثرح تم دن: كرتناو 0 تماقتء|كلماامأىلوق

 جام ملا مالكا ن نيالا علما ءازرب اردو «نلاونا ةنمهمشتنأ 5

 ا ناحد ا ديعسلاكلااأسومأ ىعلن تااق( هث امعستلا دع نو رسثعلاوةمسا اا ةلمالا تناك امإف

 نكءاواعي جءاسنلاب لاعتشالا نءتضرعأو ن ماا ل. 1 نمت 1 ام تكر بدق ىنا هر زول لاقاسا

 -:ةنالن اهفأمىلعءأ ارح نبق عدأ اذام
 نم ناك دلاو ساهل

 ظ دارس اذ 5

 ظ ىرزودّمق ىلع هافسأاو :الئاقح اسود نم 2 ا مح ىل-هع ىف فىرح فءذ تفرع

 0 شا رآن سدو هلا "-!هملاءا فروع ارزولانههنار انزدتف ل ءوءريب دن نسحو هيأ د|ر و

 تاوهش اهياا لع عه: يسم ةعاضب لكم نم ال ن هد>و ءاسنأل س .بنذلا نا كالا يارا الث اتريزولا

 ىرخ_ث انا نذل ن نكءارعا ا ىلع دحأ ربح لرخش ل نمودوعأب ىرتشاو يم مشارف نب راقنلا

 هنم ل .ةتلو كرذ<يناكىل .ق نم ىدلاوو كر ذح دقو هع دممااكلَت رض ءافراعن اك اذا |كوصخو

 .ةءفالارداقتلاالا فر ذ_ءالور زولااعأ تاقاكسنذلا ىسف ىلع تءحوأ اكلم هءاحأف ةهصت

 | ان؟هتافارا ءةدحاوهدارأ أ: | لء>وةعاطتسا اذ ! قاخوانفاذ ىلا_عت هانا كلاااهيأل عار زولا لاسقف

 ] هل-«ةنوكراهف باسسد>اذءلع ىف تتذا مزن المل رض لعفب هللا انرحأ. ءملو لعفن ملاذ ك2 ناوا دف

 ل هفنانةداراب نم نكاورشلا ن ءانابتءاسغاولاوحالارثاس ىل ءريذكالا انرمأر ءالىلاعتءنالاياود

 00 16 تاوهشاا لاك ء1 ىمئطةناك اماو تقدد- كمل أه] اعف اطخوأن اكأبا او ل

 / نع ىدذعى# ك2 لوف لع لع هغن تداءفارارم ساوث كدلاو ىنر د حو ازارم كلل ذم يدك

 نم كءنءأ ش ىرأ رأ ىنا نر زولا باح اف ىسفن تاو وش ىل ءامل اغ ىلدء نوكد ىت>أط انا اذه باكرا

 | |الومعمطتو كلاود ىصعنر لدعلا بوث سداو لهما بوث كاذع عزنت تناوهوأطمدناا ذه باكرا

 كتيع رقوةحو ىلا هت هللا قوة> نم لماع بام لمعتو ا 1

اوع قرلظتو كتدعر لّقم دع ىلعو فك سفت هم امسىلعو نأ ةءع ر ىلعو كاندى 0 ظذفامو
 ظ رومألا بق

ثتكو عوضالناو كفاضتالا لدعلا لك طتسقو داع ىغبلاوروجلاو لظلا نع لَو
 ىلاسعت هلل ارماوأ ل

 | ما ذاذا كنالاثال مه ءاعد بج ومان ىلع تظاوقو م ماع كةاذسا نم ذلاه:ةءا- ىلع ةقفشلا

 ظ

 ظ مزالتو
 ١ هللامزعو كوادعأ | ىد الة دو كار نم هلك د:ءاباوم كله حو كلذعهتجسرب هللا افعو كتقو اف كالذ

 تسحأ دءاكلخ ا 4 اقف ايوبحتاباهم«قلخ دنعوالوبةمهقتادنعريصتو مهشورج ىلا
 ترؤنو ىداؤق

و ىمعلادعب ى ريض نع تول>وول هل الم لاك ىاق
 |ةنوععىلهترك ذامعمج لمفأنأ ىلع مزاعانأ

  لاعت
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 اما نأمطا ناو | ذه ل؛هانا تددر دق كانناراق هيكل مانع كانت كلذ كده هرومال
 42 ةاععم هءاأأ ةاسرأوةن دملا ' هلزوح مع مال_هلاوكذ 2 ىلع انا عمك حو لك 1ع هلل | فل مم لم 1ء

 ماهملا مالك- |١ نعت 00 حام .فأادازر مم 2 3 نزاع

 3 :هلا كلم نادل كلن اهبأ تل تاق ( ةثامعستلا دعب نورشعلاوةن هاثلاةلمالا تناك الث)
 كلما ل ا :ان درو كلا |ىلا ةءد_هلازه-ال ىدقالا

 هدأ صد ل- 0 أملا سهئرلزنأ دان 2 مقر . أرَدق تاك انواع اا سونام درو

 نبامالء اا ىلا لسرأ عادي د شاحب ة كذب كلم |حرقو سا: أأ داع اهريخ عاذوهن :.ن دل ظ

 نءهرمضح أ ىذلا باك بلط مس راق © اا سدر ىلا يل اا أو هر دن نيد هرم أو ساس

 وهو سرأف ثان سدئر تتاق زارا د اروز كلذ. اا ءأرقو هذ مالءالداطعأو هكام
 اما ارك اهمرك أو كلذىلع كلا اهرك 3 -ثف هماعمذ دا ادول و عاملا ماو دب هلوع ديو «, 1 ار دة هدو هيد لمقد

 اود اراك تارا ,سأوأب له موهمزهجو مس( قدا أم هعم نم مدى امعأ هأطع واد لإ ظ

 ل ع و ذو حلصأ !تا,ب قزح وأو نامل نع ار ناوكلاا ذلعأ اتتك كلذد: 5

 بتك ام فر ك- ازيزعلا دلولااهحأ» | رقا كمل اهل لاف كلا ىلع هضرع باكل مع َءىَق ناسرفلا نم
 همم ه [ مودل اكرم ملكوو »كم لا بعاف سرافةث انما ريض مال 1 كلذ دزمق همق

 مآ _هدال فار طأ ىلامهاصوت ةةثاطءركس دو عع لدا ةةرضوسرافةثاملاو ار ىلإ ها سو كلا

 هآرامم هلقع شهدنا هنأت ص زاف ةئا!سئررعأ أ نم (ناك امامأوإل مالذ لاو كل 1 ارثآن هناك انازد
 ناىلارا هنا ححلص لا لومق ىلعو ةعرم هلل 42 يس يلا هموم الءلارع نه

 راظناسعهريخأو باكا هلو ,انواي اطعلا هما لصوأو عدها اوأمادحلا هملام دقو دذجلاى . هقأة لم قازدو

 م ع "سو سر اف ةثاسأا س؛ئرعرك و ىلاهز هللأ ارك ثوادب دشاحر فكل دب كلل احرق

 ىهقأ كإ هرمأ نساك اماذه حارة ناةذأم ز زو ةددنأ أمطونامأو نمأ ق تقولا كلذ نةراسوهتحرأ

 ىلا ناتو ةثءدرلاهةةءرطن 1 دل هو اقام هنأت تاشدّرو كلم ارغأ نم( ناك امامأوإل دنها
 ىلا هللا فو را“ 1ك .موعال م هد اك لاما جءأ ب ذا لرتو هيف ناك اع ةصلاخةيوق هللا

 0 ا اكو ةك-امل هذ ءمدق1اىأرلا تح اصوه دلاو ن ءاضوءاريزو ساهثدإو لوحو هةنعزا

 1 وسلام ماي ومطر تولا يو وتواو ذآ مانأ أ هعمسهت 27 , دم ذنب رعأو

 لاتكلذدعو مي ىدلارزو اوكا ل ءاع دلال تاو فا اصنالاولدعلاناوزمشنت ساو
 دودو نهال / وأ هءاع تناك ام ىلا اهةودعرو ةمع :رلاحالدأو هك املا ناتزاىف كل دنعىأرلاام رزوا كلا
 دلك ل“ 3 آئىددعب ىأرلاناشاار , زملا كمل اهيأالل اةريزولا أح أ ك "الذ د:ءف ني ريدملا ارءاسؤرلا

 كتنالءاسذإ أ, لا ة_ثاالاو فسعل اووهالانمدنقتنك ظ لرغتو كم إن م يداعملارهأ عطقب ىلا

 ئماعملال_.ءأىهامو كل! لاذ ىلوالا نمدشأ ةمناثلةلالضا | توك ىصاعملا ل - :أللاتءجرتا
 3 ءارييكلا كلما أ الئاق 5 لدا أرمم 1 تزال ىعش ىتأ ١

 ةمفاصا | لوةدا أريعت نم ,ت نا ع نهري او ن# ار .ةونمعلا لء ااوءاسفلا يوه عامتا ةءصدملا لص ١

 ناعماب اهعئانو تعب .ةدو اسم ترم ؟ةرول هده او رءالد نملوقىلءدغاش :! رةولسلا عارط!ا هد بقوا

 كنه ذ نم مطقأو ند هرآ ل كءلَق لغشت الذ هاج وق نع ثد :ةجسأو كسفأ ندادان كل تدحولراظا |
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 ىئمب فمك الذ نم هنن ساه ىلر خاف كا اكعزامأو مهتلاكل ىنأانأو حان رلات كر .و جاومالا

 دونا |ءاؤ قدر غب ىلعا» غارأب دعت هنو كاك فرغ ىلاعت للانأ لد كسا رف ك]ئفانالع
 نامت !ادمسالا كم .اع بكر الو ةمعر ىفو كرف هللا فاخأ نأ ن نذلو ى مهو 5 نمسباذعءلا تءحوت ا

 ذل[ فلآ فيل لع يوكل ن ءعحرأ اان الملا نع جات لا راب رهف هللا هرَغ تنك ن اف
 1 زال نحاس لون. نأ سارانززولوج هدر هللا ةأةر ان ميكر اقم فل 1

 مغ اهتم ىسأالو ل .ةةريغادأا اهنهلدقأ ال تكد كلما كلر صاقل اهتاومأ ى ا ماي[ هثالثلاريظ

 يما اكلاا :الو ار غصأ هدتك ١ اول! دهنااهمت ا ىتكو هتروص بوتكملا قلقا دع لمح

 ْ ىلا مز هللا ارك اه د ءنم يطموكألا !ىدب لذقو ىعأ ازيا دحام ءار ال كالا أه اطعأ 5ك أ ىلا « سو

 هلو دن اكو هك“ ىال صو املف م د را وهو قاطناو <« اء هإ> يعكلألو

 ريح اةبوس ناويدلا بدات تقول اك ”الذوف كلا تاكومل ةدودحلامامأةالث !ادعتأ اك |أ موملا ىف هم 2

 ء ىعأ الا لابو هدجاف با ا هنا هدا ناار اير عداا هل نودع 6 ىعاس ||

 1 ءهذدعتو هراخنام عج هل ىكحو 1 ءاعص ةفناخدرو كلا لاوح نءو هئاطبأ بذل

 أ هءاحأف كمل اذه لثم نءاسجب ى زيد لارا الامنع ابكر ءاشنأب الل اقو 0 ا

 الدعف نذل ١!نهىدصلا ار هظدو أرقاو با كسلا هاف. لي دب سانا اهزيزملا كاملا اهيأالثاق ى ءاسلا

 هرم | ن منوكما فرب رز هكاملا اوزب ند 1 ىذلا مال !اةروص ءرفرظنو»أر قو بأد كلا كيلا تف كلذ

 امعراو هءتراوكلذلاو ءانراف تاتكللا م,يلعأر قو ىرح ام هريخأو هتاودعأ٠ اظءودت ارزو ىلا تفتلام

 ريزولا اهدي نا منا ةذدنا نم زمن ممولقو ناس اناره ام نس مالك ونا عن نونا داورادوا مع

 اذه تت 1 نأ ىد :ءىأر لاو «ءفةدث انالءارزولان هيوخادل وقب ىذلا تأ كلما مبأ لعالاقريمأ ا

 اماتكلا ذهبى ءاسااكدلااناسرأامو كلة نم ك دل اولو كل نان أهل لوقو همذ هءاارؤتءتواباتككملا |

 )وهرااوةيملعا او ةيلمءا ارومالاو ةءاصشأا نم كدنعامو و كءاز عراظن:ا كل ناك هالا قد رطىلعالا
 دش وك تكا ىفكل كراس نأ ىلاهذ هننا لأنو ةءلكسلا تالاك- || نم هءاعوطنم تذأ م وةيفلتا
 لح [عاس ع مد لدول ءءرزومأ مد كس ةذااطتفاح تنك امثمحكناطلس ىف دي زبو كمن دمنو ؛ مق ص

 احا لتقدم برر دتعمام .ظعاك_اماذه نوك, فل | انا ,عأا ذه ىف نا م.ظءلا هنئاو كلما ل اتق

 00 .افعلاةوقلاهذه امج ر 2 : و كلذ دعبورب اع هتك [ةسيش ولا هوهدز> ءاسؤ رو هيأت |مكأو هتك_ا#

 انهت اهدا ىمطءوسانان 1 !باو لاا ده لئءاوكمامو ,ع نو درب امن اكهراذدنا ادهن مسدغاو

 امو ةزم هب اهز هنود هيأ َ اذه ىرب زو ىأر رالاا هئفامدام ىردأالو تكل هله ىلعو ىلعرانلا

 خالادلو نان دروز م زءااكملا اا مادعامأ م-رلا نجرلاهلنا هضا .هنووذمأيات 35 ئكو هريثذ اهش»>و

 ايرمساع مقا أر ةهيفامات هوقو , ما 5 :أو>اذ أرح دج كاقدأوهللاهج رداعمل- زيزعلا

 لَ ادعارعل ارش اكد ككمه ناكر ذم تدون هيد لسئأهلأ سنو هيأ نم كلانءلطةب اغا ذهو

 هنأموحو لم قل. أ اومودوةعهتسو ىبواخأ ىف تاك كارأنا كلما ,مألعاو ءودلا كب نودن رنيذلا

 ىسركخ لف تنأ تلج و قوالو اريخ الازم ىرنال كلذ ن هات 1 واريخالاا:«ىربناك امو

 لص.نأ انه + كتاودرباك أوُكئارز ذوب تلف مان ةانامورورسأأو < ز ةلاة اغان دن 1 لم
 المهم كنوصحاظذحو هني ديما هد قا كانا افنأ انذ ذل ف عما: .ةانربعكإل ىلا ال ذرب

 رومال
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 هحوةننأل حالا: كوغنموتت هيدي ربامالك باتكااا اذه ىفرك ذثيح لقعلا مو دعما ذه ىك-» 1 1
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 بوتكءا اذهب هدا: ءاماىلءةرااءذه ىف زتازنال نك اوهتكل مم 1 انوه دال ور ذتف هنااا ١
 تانايذملا هذه لثادوعب نأ نمهرذ والو أ هرذنن اننا اذتردقا ىسانملأق مزدلا فمعذ لقعا ارصاق هنال
 ركفمربغ ىجأ لهاخ كلسرأ ىذل اكمل تأ نظأوال> اعءالءاأ قدس |اهائمىلا داعو هسفندرطاخ ناف

 انءاالسربنأ لءقار زوراثةءالالقاعن اك ووو ريشة سناكأ راادد دس لقاعربزو هل سناو تاون ف

 تاييد ضعماهنانك عقدا انأودب زأوه.ات5 لمباوسى دنع هل نكءاوةءرطسا ا ماكل اذل_هلثم

 كلذ دخمفهءاوج درو باتكلاةءارق لن ذئ اف كب دب نيب ترض اذاف ىنءلطاو ىلا لسرأ ممم
 ارورسمهفردو هدلاو هءار هل خو ه.لع مناف هدا «ةيمعأو مالغاا ىأر نستساو كمللاردص حرمت |

 هلوهأق باولا باطو كمل | ىلع لةدو ىعاأا هاح يعاسأل ةا6ماهامح ىتلامايأ ةثالثلا تضتنااإف

 ىلا يوخ مالغلا لاقام لثم ىنئالريغ مالك ماكتو طال ارجن ىلا ىعاسسل بر شفر موب ىلا كمل
 ىىاطاءوهوهل اسربهةقح ى-ك-!م ىلا ىصقالا دزملا كم لو سرت اة دملاو ذه لهأاب لاقو قولا

 ايف كلذ ىلع ءادوش نونوك-: متن أ ةرذع كس ك-11 وانك-امىلاهدد- ىتلاّوداا تضقنادقواماوح

 هسفنفالتا فىعاسلا األ لاقو هدد نيدهمض>أو ىعاسلا كلذ ىلا لرأمالكما اذه كلملا غاب
 ىلع كول ا ارارسأر هظتو سال |نيب جب رت فءكفرارسأ ا مهند وكل مىلاكلم نما'اتك القان تسلأ

 قعالاكلا ا اذه كءاو- دوءل>ال كلذ لمن نك ن كحاو صاصتلا انهتءتدقسادقل ةماعلا
 ىلع ل + داما ورضغ مالغا !كلذر و ض تاعدو ت11 نا ىدلقأالا عاب او هل دربال نأ سفالاو

 أرقاهل لاقو مالغال تاتكلا كلا !ىر كلذ د:هفءاقءااو زءلا ماو دب كل! اعدو هلل ده ءرضاح ىعاسلاو كمل | ظ

 كالاسر الهكثالإل لاقو كدضلاب مستوهأرقو باتكلامالْا|ذخأف ةعرس هاو- بتكاو تاتكإ اذه

 ساطرةلاوةاودلا بخ أر ةعاطاار عهسلا دب زع تاحأف من هل لاقف بات! اذه باو لال ىناخ

 املا مالك-لا نع تتكشف حاملا دازروش كردأو «بتكو
 امل مالغلا نادل كمل | اهي أ ينذلد تلق ( ةثامعستا ادعب نورث ءلاو ةعباسلا ةلءالا تناك اسإف

 زاف ن هيلع مالسلا ميحرلا نجر هللا مس بتل و اسا طرقو:او دتقولا فج رج أهأرقو تاةكتااذخأ
 كانك انما لصو دق هنأامرالا. | اربمك اك-اموع د[ اهمأ كاع أ ىن اندم امأ نوسرلا ةرونامالاب
 كيدي تددم دقوانءلع َكءغ روك و>اةةءهذتانا لها سدرغو تافارذنان مهمذاما:هوفوهأئأرقو

 جرت هاف كالو سرامأو كل :ءانرخ أ: ال ةمع رلاو هللا نا ىلء انت ذا ةفارلا نالولو «.اعر دةتالام ىلا
 هنوذ] هل اذم هو رهاتعأ ناو صا.مةلاا:مىمقسافمأءاأو صاخللا بع ءاكرامخ أر شنو قوس ىلا

 ءاربكحو ىئاسإءو ىفارزول ىلتق نمْكءانكىف هترك ذامام أذ كالاراقو هداصق كرت مو كءءارو دم

 فلأ هس نمىدزءوالا ادحاوءالعلا نهتاتقامو ىدن# ماق حسا نك-ا و ق- كلذ ناف ىكدلمم

 نمدحاو لك نءاسضو ءىدذءو مولعلا نمئاًةمهوهوالا لفطك دنع سداو لقعأو مهفأوهنهلعأ

 امأو كركسع نماسودرك موا ىركسع نهدحاو لكو هءص>[نأردقأالام هعونءالذع) نم نءاودقاأ

 ىكءا# لهأ امأوةراا عطقك ىدنعامان نداءملاامأو ةضفلاو سهذلا ل #مئ دنع ن افلا أ ةود نم

 طسو ىنارمصقىل |اذا تاقواذراع ترساتت فركسف مهاذغو مهل اح ومهمس- كل ف صأ نأردقأال ىناف

 تاعفد نع تصغ تنكل لةعكل ن اكول هنالك! ةءةفاطم نعْئدان هلعاو بممع مأاذهنافرعلا

 ح هلل 1
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 ام الغلا نأ د.عسل كلما اسوعأ غاب تلاق (ةئامعستلا دعب نرريشعلاو ةسداسلا هلم 11َتناك ااثؤ
 مالا لاق ءالاب تعم ماك: ن مفرءتلهه] لاذ سا ف سومملاب هرمأ هم اعملو ركل | ىلا ءاح
 30 ل. |همأ تق د_مدقل كلا ا لاسقذ تقولااذه ىف :ماكىذلا اوه ءأوة: هياح وه نب اف هأ لاقمت

 ٌتيدلا فاجزتما عبر لكأر | ايرمأو هب اع هبا أوه ءسْرل ِفناح ىف ىدرك عدو كال ارعأ# م

 عد ل -ثمهناهءف ترك ذواثد 1 سدالاب ىتثد_حريزولا مب | كنامالغلل كمل لاق نأ ىلا

 ماك اكد نم نانا قل هرج افاذ 0 أ فرو ةلدللا ى ها دنحلا كل دك ع

 لاقف هماسةزئاح كزيدأ اوىلء هبت رشأ ام لك فك أرااعءات نوكأو ىلارب زو. .ةطصأو كلما ىف بم

 ساومىدلاول اذه كاهن رد مالا كئاسن دن عرب دن كارو كلل ااميأ كال كتزئاح م الغاا هل
 اك دلاو ساه*لدو تحمل ادلولا مم لاقو دهذتو ولع كلذ« _:هكإ1 | عمات ءاززولاة يقي عم
 هانمع تع٠دوّكملا م :دزفاقد_هدد دارا أو اة-ىدلاواسامةناالئاتمالْلاهءاحأة ترك ذ

 كلأسانكءاو ممظع نه ديكو ءاسنلاريد دنءو سو ىلو< كل ذ تاءف لام ادا ما لاقر دقاق ةعنسأو

 ةلزازلا ةمقنلا هزه تاازاذ او هماقم نمام اةم ىلعأو تلم ءأ عدو »ىف تاءاح ىف ار ىلا # اسمنو5 1

 دلولا اذهالئ اق كمادة ىدا. نأ ىدان 00 5 ىهذلا قوت - :ةوطاس

 ارك راق ةنالا تورم أ ىاقءاسنلا مآ نع ترك ذامامأو كلا أذعن ىتاثلا ىمركذلا تعا عود رءلا
 الثا مالغلا هاحأت ىلق نط اري دتل| نمل دنعاسع ى راع ان ىلاعت هللا هد.رنىذلاتقولا ف هتلءحو

 دوعاذه كلا 1لاقذناما د اة اقوا أناو كل ورك ذأ اه أ ارفااة الك ناادهع نطعا

 دهاش لاو هله ترمأامووةرو لا بحاص ى دنع كلناو كمالكن ءيرخأالو 3 :وىدب هللا

 لامفمالك لا لام هدذع ءعستار مالغلارددحرشن ا كلذ د:ءذىل امت هتلاود لوقأ ام ىلء ل »و 0
 ١ ةلواادع باوملابلاطىعاساا هيف كلريضحع ىذلا تقولارظذت كنا ىدذعةل.+لاوربب دتلان اكلملااجأ
 رت كلذ د :هقرتشآ مونى هاو نع هءقدات ناو ا بلاطو دب نيد ريض -اذافاه أما هَل ومأىت 9

 نسل :الورخآمو. ىلاهلهما او هدر طام كام الو ا وس هن .اعذد هك نأكل !|

 لودي ونسانلا ننءار > ماكتب وهنيدملا طسو ىلاهحوتدو نأ مع ل رق مومل ا كلذدل

 ىناسر أ دقود» دملانيلن مزعودب دم سأب بحاصوهو ىضقالا د :هللا كلم ىعاس ى اهب لأ لها
 كد تا> كللاهتددد- ىتاامامالا بتعرش لذا كراقوما الددو نداء ذد 2
 تاو ىتءطعب حمامأةثالث ىناهغأءأر الق تاتك-لاهتمطعأ و هرقل انه كمال تان اه دن

 ناو اه: تلطأ تمت أومان أةثالثلا تضم دقودر نال دب اعزو هاقطا كلذىلا هتمحأف باةك-11كلذ
 عقو ا؟هريخأو ىهقالا دنهلا كأم ىدم ىلا قاط:مان أ |هقريص ى د -ذع س اشف

 هلكو كب دن نيد هرضحأ أو 4م ءلالسرأف همزاك لعل كلذ دزمف هنس و ى»ا كو د - 0 مأوى

 فات انهم ترقق ادقل انهم عر نأ“ :مالم ىلع ك]جىذلاام هسفن فالثالى تا !ااهمأ ل

 ْ ا انمازع 2 ا 212 نموفملاءامدقلاتلاقن ؟ءاوالحاع
 نم غرفت نأ دعب واييناث هأرقاو باتكملا بلطا م كلم باوج ةباةك-لانغرفت ةلقر انا اعْشأ دام زل
 1 ابوس تك 19 بأد ا هريغبأت 5كم 1 وز لادشلا ةمرلا 1

 هل لةف الد أ ريغ م سد !كل لرةمفاثل اثواس ءناثلوتلاهءلعدعأ اة بانكدلا اذ هريغ باد ىم سدأ
 نإ
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 مه الهدعب هيهللا لفي نأ ىب.عأمو م الءاالاقو هزم مك مقتنيسف موع ونذ توست هي هللا لعن أمر د

 را دل هيلاث عدوان ل فؤق ا دةيصقالاد هلاك منا ءادل لاق

 نمل ارم ع ادد أ هم ةسودرأ لك اسودر 522 ءلال_سأان أو كلذ لعنت ل تاو را اطسوى

 لع رح عم ل. ويثالاحرلتةءو كك اي .9 كر: زواعد ديرك انعلاود_هدث اقلهحأ اول: ةامم

 50 :ةرامس كالا كةذنا نأ ءاوماب أةثالث هجم |ومأب اكل اذوب ىدقالادنهلا كل مر اوسرءءاحاإل

 لاله دعوة كاملا ىمقوه:ههعنءاعفانك لم لتحل ناوريثك اخ هتك-ام فود. دش سأ»و ةتقوذ
 دا ازمزاك-ا|اذ- ءامغمكلملا مه-القان ءرح ىسوا-:ااح رل:ةءواذقازرأ !كلاأأ ذه ز_ثارائكلم

 * باكل ناف ىنمهذل لئن ءريخأ هنوكسل مك-ل مالغلا اذهنا «..فن ىف لاقو اهلا لاموايارطندا
 اذهلعفسكفى :ريغربمللا | ذه ىلع -|عاطن لو ىمرسلار ىد_:ع دن .اىسق اا
 فال مالغلا نءاندكل أنا ميدل ا:دالخن وكينأ هننالأسأوهلك أوهءاا يعتل|انأ نكملو هيمالغاا

 4 ةارزول“ ةىفةءاسالا لكءاسأدقهنأفا: رك ل ها ذىذلااذهام سردحلا دلولا هيأ هل لاو

 داولا ا هسأ ىذرع نكلو هدلقاعف تقدص تذأو هدمعر و هب ندا ؟,-1هتاودءاربكو

 بءملا مالكا ١ هل لاقو همذ هذ ووابات 1 ل :5 ىصتالادزهلاّ !مناتفر ء نبأ ن

 مدآ ينم مىاتأو ةمفاسش هنن أىلع نت س ءاهناءام دا لوقن نءاذه تعد مالفلا هل لاق هز اقىزلا

 ه ةددريب دو أ ةلءءاذ 20 ,ك-١ىدلوأب تقدصوإ لا ةذةءفلنار ارمسالام : ةرهظت ماحور موق

 كد هن امام ا ًاسو لل الملا لد رأاذاهن الات مالذلا تاجا ماظعلاءال للا ذ اه نعوهسفن نع
 ىد> كل شي كيملا 00 رعب هياق هنفاع هي ريش هدك نموضا وهودع هب عفدمأ
 لسر أ اذاود. شرلاىأرااوةريخللا له ىلع ش *ةفد هنأ هنع تعمم ىناالثاق هءاحاف كوعد.و كد | لسرب

 هوهل لعمس اوريسءاارم الااذه لمهأ ناو هن ءءالملا عفدو هح اللص همق ءلاس؟ هتؤرعو هءااموعم ترسرلا

 كءاوألءم 0 هن أف ىسفنءأة أ نمهملات ةديووو اضف ع داع قات نارا أسف مه

 نوهذم نم نوك أو ىلع نوصة:ةسو ىلسانلا لقتستو ىلا سه. ىذرعم توك-:وءارزولا

 نيمتوهتمكح ىة<مالغلا ملكت !1أ عمم! ف ىلاءلا كلذ كله هل ةعن مرثك [هإعناكد ملات نه«لوق

 هل لاقو مالا! ىلع مااك-١| كا!!! داعأ كلذ دف همدب ىلع هتءعراو هل ل_.ء ةارهأ انا نةءتو «ةلمضف
 هنأ ناك ماكل ذك لومتق انتم ىلا ل- وو طر ا ايالاو ذهنا مالغلا هل لا ةةدرب نبأو تنأ نبأ ن م

 8 عنمو بارمشااو ماعطا اب اع دو هياء سدا هدد فرس ال ناو رسم هتك !مىلا عمرو مالغلأ عدو

 هتلودءالع لمفاعوةءلاو نفث دوما اهخأ اهتم بالطو ىلاعت هللار كا ا هلأ

 د-حاراعدو رذنلاب ةريثكلاةالصااو م فصلا نقال رص رتفاو ةيصلاخ ةيوت هللا ىلا بانت م مهما سؤفرو

 1 هلا كلذ ىذد ىدرب هيذ» نيب هرطخو هد || قاط.نأهرمأو مالغلا ناكم ]| فدوو صاوملا هئامالغ

 كلْرمم ىلارم اريخ قدو»ت مع الا ل و هلءق نم ل لا كوعد. كلا نادل لاقو مالءااىلا

 نا داش لالالا سر مااا اموالث اقمالْا ا باح
 ىلا لهو ىت- هءمراس حث[ خا رمال ةعاط فاأو عم فا مالغلا هل لاق: باو>و لاس ىهاواحأ
 سوم اي ءرمأو مال_ساأهب اء كلا أ در هد اعلن أدع كلل عدو هلل دوه“ هيد» نيبراما كالا

 4 أم ذاك لان ءتتكسأ ٠ حايصل ادازرهش كردأو « ساق



 ا 7غ

 لل وازن هللا لعح دق نو ةحارلاو ة.هافرلا صمالدوصتملا هب اغو ةقشملا نم هل لصام عد :

 ابباحأف كه-وةد قر نم مرغذو كمل تف كئادعأ نم كداط هدنمن ..ءاعيوددخو هفلالاو < ملا

 فتنت نأ ى د_:ء ىأرلاهل تادف ىرثأ فدل .هللاو ىأرلا نم كل د_:ءام نطو تقد ءالئافجباردلا
 هذهفاش رثنءبرشتوا:اك ! نملك أتوا رتسماند_ذءعدعتةو لن اريطن عرست ىتلا ل دعاوس

 5 فشاأم و لدعأو ذمه ددحأو هشد رتت 1 اراادصةواهلوقىلا جاردلا لا-5 هءحأ صو

 ىلع مهن اهتديفلئازلا تراها اودريسلاو دالاب ىذرو نوعماشث اع ند د_:ءوودساو ةناضمأا ى أرز م

 ضوهنلا ع.طتسالحانلا صوصةءهآرفهلمأتو هنيعل هقدرق هءاعرم ل سرع ناءاذاو هلاحلاَكْلَت

 مل سا رلا لءلق ممللا نيم<جاردلا اذ هنا هسفن ىفلاقو اد د_ثاحرفه.ح رفهلالا كلت ىلعءآراسإف

 هنعندسعامت لد هندحن لف فلاعملا نمو دفا !بلطو جاردلا ام ه3 +4_برحداو سرع نبا +_:ماثد

 هءاع ءاكملا نقذخ هيد سرع نء|نبأرء>و هءلعاضب ا سرع نيانب راسا نوضعب ف نشمكمناو
 نءارعأ ىف ةل.>الو ةقاطالو هوقاَذا سدأ اناخأا هل ناَعف ءاكءلاريغْئث نأ دنعلهجاردلا ن4 لاف

 031 اللاعأ تن ذنكلا سان 4لاقو هسقث هاد نمءاحرلا عطقو كل ذد_دءجاردلا نزف سرع

 ْئثدف نكمولأ الو نك-ل ىعواطا كالا ىمك أ ان افأسهب ريطأ ىتلا ىدهجأ تفّدنو نكد تطأ ثيح
 ىلاةرفهلاسس نك-نارك د-:: ل ثءم>اهدؤأو ىسفنم ولاليءاسنلاا هنأ ن5مولأ الن ” الاانأو«
 أطو ىله < نك_ةءطأفرش لك لدأ نك: تدسنو تملا نمجرتخا واح الو مدآ 6-5 روع عا دس

 ىتد-ءاوفاكو روهالا لك ىنءاصصن ىلاوفاك نيذلا ىتكا# ماكو ىثأر زو تاءَوو ىريد دن ءوسو أر

 كالحلا ف تءقودقو مهماقمموقب ادا ىرأالو مهمءاذوعدجأالنآالاانأف ىتمه ارمأ لك ىلءىتوقو

 مالءالا نأد معسل كلا |اهعأ ىنذلب تلاق ( ةئامعستلا دعب نورعشعلاو ةسماخلاةلءالا تناك الف
 هلب |مقم ناومهماتم موقد منعا ضوعدحأ لو ىئارزو تاةقو ىله < نكةءطاىذل اانأ لاو ك4تقف

 لمد هدقرم ل دز مأق هنا مم ةماعلا ة ك1 ق ثعقو ىدال#“هءقام ىلا دشر دب دس ىأر 2 ىلع

 رذدعأ ىدوءاد اوهعاسولو تقولااد_هى ىدنعدوسالاءالؤد تنلاي الث افءمك- + اوءارزولا ىننأ

 الو لك أ.الورانخلوط مارح ىفاةبرغ لزب لو مهدعب ىف ل>امو ىرمأ مهيأ اوكءشأو مهرظناو موج أ

 بنا نيسأ احا هع سفت ل نست ن.مالغيوهاذاو عراوشا اى فوطد و هام:ديفاوم حاترب ةلكدحأ

 انرؤ امهعم عمن اند فهاموههعفة:سورةعاتنثاام_-ممدحاو لكرع نسلافنأب وتسمامهو رك

 اك امهأا عمءارخل ال لوقي ام ممادحاو عمق همهفي وام همالاك عمس ث.ح كا أ امنم
 ىرلاو نو

 هدهق لدانملاءالءل ةرثكو رطملام دعس هنأوأ لءقهسدو هعرز فهل عقوام ل> أ نم سمأ ةلدل

 اللات هءاحأف ىلورك ذاف تنأفرعت تنك نافال هل لامءالءلا اذه سدسام فرءةأرح<ال اهأ لاةفةنسدملا
 نم هّتأو دع امظءعوهءارزو لتقدقان كلمنا ىللاقىدلاو باص أ ضع» نأ لعاب كربخأو هذرعأ من

 ةعاط مهل ةءرمأو هتند ل5 كلذ نعهوهنءارزولا ن او نهلاهل.هوءاسلل هم ل> أن هلا هوذح#دريع

 فود نك-اؤن# روم ب>اسص ناكو هله نه دلاورب زوو هربزو ىدلاو اساس“ ل_:ةهنا يد هناسنل
 يظن . (



 الدنا

 لَهَا الءاطعأو باتكسا | متن -- مقا رك دامك |تلييرأالاو توض ىرمأتلئتم !ناق مار[ نازل

 وقت عم كيلا اهأر اف ايلا طعاوك ١١ ىلع ل دو هل-11ت1: ىلا لصو ىت>هب راق

 هددتن نم الو هب ناعم نمالوءريشتس نمد لو كالملا قصور مأاةلع شستااوءو شا

 كال موملا تسل اهل يلا تق ثا اهم كذأشام هلل تلاَو نوللاربةموهو<- مدح وز ىلع ل دوماسق#

 لاقفا باش ت ةثو بضل او اكملا ف تذخ أ هتعع* الفا هيلعمأر ةو تاكا ا تق كللل دع ىبكلو

 فردا نءءاسفاادنعافو هل تأ ا ةؤريسعل ارم الاأذه ىف هل. .للاو ىأرلا نم 0 ءلدكل 14

 ميما ماظرمالا اذه لم ىنلا>رال ةلءملاو ىأرلاو و هرقلااهناو نى ءأ نال ٌرقالءاسلاو بوردحلا

 هدعاج ق> فهذه ط فام ىل_ءهن" اكااو فسأت اكلات اممد-تلاهب اغهل لصح مالكلا كل ذاهذمكلملا

 ا جاخ اصل ادازروم كردأو« هتاودعاسؤرو

 6 ١ كلا | اهيأ ىغلب تلأق ( ةئامعستل ادعي نورشعااو ةعدا رلاةلمالاتناك اءاذ)
 5 .عرفارشأو ههب ارزو ل3 نم ه:هطر 1 || أوم: :ااهماغ هل لا هح مالكا | كل ذ هّتصوز نم

 عقوام نكن ه ىلع قودتل هئاسنا لاق معي ظفلاربملا اذه لث» :ه_ءاعدرب نأ لمقه_سفنا توما ىنكو
 نمهةرد زح ىفتناك اا“ نأ او عزكملا!لاقذكلذناكف .كو 1ن 2و فلاعملا عم جاردال

 رملاهداصأ دقو امودا مز -ااحاردنأ فت انراهنأوراماوراحص#أت اذةرم ز م :اكورئازملا

 فااصسأ !ىأرا هاف فلا علا كل: اهم ىتلاةرد زها كلت ىف هناريطن هطد كالذهب رضأ ملف ىعتلاو
 تدحر املفا ماكم م ىلآ عد رثمم ,مةرد زر زلات اه- ىف ىعرت فا !اصمأأت تناكواهد:ءلززواملاأ ع ملا

 اذه تمحأوا وتاان تعد ا4 هقات .زواهمع أ هتأراملفه.ذجاردلاتأرا عاكمىلااهحراسم نم

 اهلك تراَصفرو. طاا ا مانهنال مالا عم 0 هرثد قو اديدُد ام> جاردلا

 3 ءودارأ ةه-ىأ ىلاريطءراصو اهب سن أ او م نساه:مىأر ملف هيلا تكو هدفطالا

 اذه ىلءروساو هتداعد ذه تراصودارأ ثدح ىلارب عا اصلا مانام دن تيدلأ كال ل

 !اذاو ل٠ الاى الاءاررال ان ١ اتقوا امةحوب | متعه انغتافااصمل |تأرا اماونامزلان مهد_ملاحلا

 اناراصوءانهم> أ دقاردلا اذ_هنا سلا دلال بعدا زعم هير الو دراءهراط عصأ
 تبءغراطاذاهن) انعادأن دن ء«2م اق ىلا ةأدوملا هل هان متوكداؤ هقار هىل ءمردقانا ىنامواق هد

 |: راقنال لمحأ انأو ىتاوخأاباوح رتساةنئاَمَة د اوا هيلع تراث اف لالا فال اءارئالو هكراسمل ااذع

 يلح 0 دلارضحاملف ادممعاناك كلانرص كلذ تاعف نا ع.رهلا اس4 لاتف نبع ةفرط
 200 دقهننانا لعاىدءءأب هل تلاتوةمالسلاب هتنهوهإ تع دود انملا فاجأ أهنميك : رقت |متدب

 اواك اذانيمىلاتاتوأ ن س>اواست أرصلا | هىاذأ ترصوانةممم كت ءلق عدوأ كل ذكو ةبحكا

 بورغل ا دنعالااذءاادعت لور عقلا عواط دنعانكرثت كذك-او ىارغلاودعبلا ىف مملغعل اءالما او نيعهتحم
 اردل' اللا اققسدسلا اذهب مءظعد :-و ىف نو اريثك كلذ عى ثدقو:دئازمتموان لل

 : رع الو مل نك أ أرق نك دنع 1 ءةدابز نكملام ءظعفا. ناو نكن ةيعرش

 ىطنم س لاذ هنالا.عاد نكعم ماقملا ىِ 2ك الوةض أنا .اريط قوك -ا كلذ ف ةل.- ىدمبام نك١او

 هءدعأعنومىأفح رسوراطعيمأاذ اوموذلا ل |ءالا الار ةةسههل سل هد>الااذريطلاتأف
 ربان هدا ءالءزوك-ا هل ة>ارالتاقوالا د !اغىفةصدالا ارذن كلو تقدصةفاصسأ اه تلات



 دفن
 ىمنوفوك-ءله لدهن مل أسأ نكءلو ىنم هللانامأ ىنمتنأو كلذ ب .-مك-فرعأ و ةردلا كت
 توديرتام قوفن اس>الا ىنمك-او سانلا ع.مج نعىرسا ناك ما هلوقأ اهرف ى رمال نيعت اطا هيف
 هين خان دمسأب هنانرمأت امعسهج نيلث اقدراوتم مذ اكو ددعاو م-ف نه ةرشعلا هءاحأف ىرمأ ماثتما تح

 مفر عن" الاانان ك1 هللانسحأ مه لاةفانرنأ لو تنأواةاطمانءلع هريشت اعجب رّالو نولعاع
 مارك الان مهتك-ا#لهأ: ىلإ هلءفب ناك اممةلعدق :ًأوهو ىدنعمارك الاديز و مدا صدأ بوم

 ناك ام حرظن دقوى :رمآنوفااذالو ادوعىلنو؛ك:. الم ماب هل مهرارقاو ىرعأ نم ه.اعمه دهاعامو

 تراظ:ىناكلذوارمأ مهمعندأ نأ د. رأان أو ىل-:3نودد رب لو> ا ء.جاوعمتجاثدح سمالاب ممم
 مداريشأ نم لت ماكان أ ديالف مه اك-الا ءإ ثم نع م_هرح زال هناتدأرف سمالابم_ممناك 0

 ادد فدءقأى نأكل ذ هَ رطو مج اسورو مهرياك ألّقبىدال؛ نعءالبل ورشا عفدأ دارس هلة

 باب نءاولة دب نأو د>اودمءادح او "ىلع لوخدأاب منذ اود غفةروصةملاهذ-هىفدعتالا

 هءاواخداو هو دخن دوحأو لغد. اطكو ىتراشال نيمهأن ىدد نمد ةرمثعل امتنأوفتفزخآ نماوجر خيو

 مهفرصو معلا نس> | كلذ ذعف كرعالهع اطو كلو ءااهم«اول اد هنود اوفخأو هولئقاو تنما اذه

 ةْد رمأوءاضقلاباتكه دب ىف ذخأو كذاب اء سدا رب رسسلا ب صاير مأو م_ملط يطأ اما ة تار و

 َّتِإ لا طاس ىلاريض هاذ ةموك ه] ناك نهاىدان أ ىدانو هيدن نيب دمع ريثما سدوأو مف ىايلا
 ظ ل*دقدجاودهءاد>او لو>دلأب رمأ م هت:ةرم ف دحاز لك فقوو باساوداوةلاوءارزولا ىتاق

 د.عةرشعل اوالارعشد ل كلما ماد قرقدسأو ل داماؤربت الاريزولا هداع ىهاك الداري زر ولأ ساعت

 اوراصؤ ءاصا م ءاماعلا ع ءارزولا قاب ىل_عاواءفأوهواةقز تيدا |هواخ دأوهود_ت أوه.توطاتوع

مهردأو نيدالم اباعد م عملا نهاوغرف ى> د>او دعنا داو مهتولت د
 نم ىت؛ نوف ف.سلا ط4 

 . ةلفسالا اوكري لوهولتقالاةما مشد نا نوقرعد نما د_تأاوك ركن لف سأل اةرقو ةعاسصلا له
 ١ «يقت ىطعأ وهنا ذا» كالا خا كلذدمب مع لهأي مهنمد ءاو لك ىو مدو درط م مهعءاعرو سانلا

 ندعم كلا |اذهدال,تناكورشلا لهأ نم همدةت نم قدس ىدح ملظلاورولاو بلا عبتاو اهتاووش
 نووقوتدو ”؟اهملاء ده نإ عمن ودم لولا نهلو- نم ع-.جورهاوجلاو توقاءلاو هضفلاو بدلا

 ةكءامملاة ده ذخأ نهددد رأت نك اعترف ظىفا هل نب رواسمملا كولا ضعب هسفن ىف لاةفءالمل ا هل

 اوناكن يذلا: رفا او عامها | لهأو هتاو درباك 'ال هلق نم ل صح ام به .: لهاسملا داول اذ در نم
 قلو هلىأرالو برحلاب هل ةءاردالواريغص هنوكا هدد فام عازتناو «كرفلاتقو رهاذوف هذرأ ىف

 اأو همف هب ثمع از أياّةك هل د اودورشلا باب همم خفأ موما اناقه دضءنالو هدش رب نده دزع

 دقفدعبامأ مم-رلا نمحرلا هللا مس هنو عذعمأب ودكم هل بتكفهباود نه نوت امرظنأو هذه لصدام ىلع

 الو هقاط كل ىن» مل ىت>ءالملا نمهمف كفن تعقوأ امو ْكةريام-و كا اعو كءارزون تاعفام ىذا

 ك.ىيرفظو كيءاعرمصتا ا ىناطغا دق هللانإو ت د_سفاو ترغطنب> كاع لوصب نم ةدىلعدَوَو

 ثادال, نم جرخ ام كلذ ىل عر دة: ل ناو را طسو فام: هارصقىل نباو ىرعأ لثتءار ماك عم*أف

 لدا هه فلا رمشع اند أس دورك لكاسو دركر هع ىثادخ4 ١ ىمقا نهكملاث عاب ناك سفن فو

 ىرن زواعبدب مهدث اق لذحأو كع ز نوءسد وكلاحرنول:ةءوكلاومأ نوءهذ و دال, نولخد_.ذ

 ِ ماعمري نأهرمآو كد-نعمشالء ناك لا لسرالامالغلا اذهترمأدقو انهكل« نأ ىلا اريص احنا اعامب ]
 ريع
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 تملا قرتهفناوبالااوةر قرانا اور خل اولسرأ باو.لا م 4 تفي ملااو ك-لنقو ىل:ةنود.رب
 موة:نامزا د ناف مد رمأَك ناوومال وكباعس الذ أرا اهأ تاق ان ءلعْني ريثت اذا5 هلخاد نذو
 هل تا ا ةقرمالا اذه ىو لا امو هدو الىلع هن ني ريش تأ كللاا4لاَتو مهكوأم ىلعءاهفسلا هءق

 للارض ساسة ريزولا ىلا ل_ سرت ضد رم كنار هظتوةءاصعب كسأر بصعت لنا ىد:ءىأرلا
 اذه ىنعند مومل | ذه ىف سانا! ىلا ب وردنا تدرأ دق هلل. ةفرضحاذأو ه-.:تنأىذلاكلاحىرب و ظ

 نع 5 لرحال نيءئاط كلو نيعم اسنووك» لوم لفن ىل_ءانم5نوك-تودوقل و سأما! لأ

 دمداد-اوالاك ءاعلوخدلان ءأ دحأا اونكءالنأ مهرمأو كسأر ىلء موغقوأ م لدول نيظذأح لرمسأ
 تناودق كرسرك ان.ءان عصاف كلذ ىلع كَ ماوقفَت || ذاوهولةةاو هو 00 م4 لةةدحاو لداذاف داو

 ٌكءلءلوخدل اف اوف ذاتساو مماس باق كونو ممسوفن تءاطب الا ت مف كوأ اراذام مناف كلاب منهو

 ساو لئقبأ دمت نأ غش نكاو كدارم مملعفاو كل تاقاكد-اودعاد>او لوخدلا ىف م4 نداف

 ءالذ موب ت لعناذا كن اف هتاوص فاك نملك كل ذأ واد وع هل كس هنأ فرعت نم مهنه قءثالو دداو

 ةلم-ال هنا لعاو بح ام 0 وكلا كل اوغصدو ةءاكلا هحا رلا مهنم جرت ستو كراع رقم4 سالم اق

 ترك ذاملعانادءالفد شره رف لرمأو ديد ساذه كب أرنا كام اال لا ة فدل لاه ذه نم عفنأ كل
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 تعرق سا. اب هل لاق هدب نييرضحاسإف س اه ىلا لسرأو فءاضتو هسأراوم دشفةياصعد رحأ مح
 ىترمأ ام عج كم ل.ةأ ىنا فرعتو د- لكن وددلاو) اوخالاكىتنأو عبط مْ روب هم كل ىنا

 تدرأ دقوا: كذم ةحصت اهنأ تعدت مهماك>ال سواد اوةبع رلاىلاجوردللاب ىدماترل نا

 كلا لدأ نا ىذلب دقو سول اعطت أ تلو ضرما فهى ضرعف سءالابم-مبلاج وردا
 هءفانأ اع نيم اعربغ من افمهرمش نم قءلدالامىناولءفد نأ او مهو مهبل! تور مدع نمنوصءنتم
 لءافو نولوةءاس1 عدان ىلاف ىنع مهيلار ذةعاوهمقان أ امو ىلا < مواعأر مساج رج اق ضرملا نم

 جالصالا كلة داعو ىل 3 نم ىدلاولو ىل عصن لن اف كلذ ىنع م4 نهضاورمالا اذه مخ ملدا نو هيأ
 ىتن حلا هذ ريب ةلءللا هذه ىف ىنع لوز ىطرم لعأو مهبل ير أ دغ ىف ىلا هتهظلاءاش ناو سانا نيد ٠

 ىلا رخو كل د١ حرشو هي دب لءقو كإلإ) اعدو هنل ساهةدصسف ىترب رس قري: نهم هترهض أ امو

 نعل عانتماسسو رذ_ءلان مهاعأ و هودارأأ ع م_هاهتوث الا نمهءهءاعم_هريخأو سانلا
 ىلا كلذ دنع أوهردن ان نوء ام مهل عنصد هاو ميلا جو رد ايد_غىفهدعو هنأ م_هربخأو جو ردنا

 5 امااماكسلا نعت تكسف حامصلادازروُسكردأوو م4 اذه |
 حاشا نادعلا كلما اجأ ىذا تلاق (ة امعستاادع نوريشعلاو هثلاثلا ةلءالا تناك اسإفإل

 اذه مهزانم ىنااوؤرصن افنو ىئام ك1 ع:هد و كلاب ركد_غف كلانا م-4لاقو ةاودلا ىلا

 نم مهراتتانيذلاةربادملا دمع ةريشعل !ىلاث عن هناف ل ارمأ نم( ناك امامأر آل مهرعأ نءناكام

 ةواغملان م ىدلاودنع ك!ناك ام ماء دقم4لاقو دد دس أ.و دءا- مز عىوذاوفاكوهميأةربامح ١
 نء مفرأ هح رديف ىدنعو دعب ءازناناقمك ايا همارك او كرهفطا عممما|ناسحالاوناشلاةءفرو 1
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 مال.لاو كءم الكرخ اذهو ةهصنلا لو.ق, كاصوأ دق هتافو لمق كاب أ نأ لعاوشال هتاقىذلا لوقا |
 ساه”نءالوةنم مالك-لا كلا كلا ةكوز تءم١الق مربلا جركد_غف هنا هدءوو هتعبصت لق ث|لان اب مهرب أوه دنع نمس امث جرغن مهبل علطأ ىلاعت هنلاءاشن ا دغ فو كم عماس ىنا كال لأ لات#
 نم ىتترثك أام هل تااقو ة-عرمسم كلما ىل_ءتلءقأة.ءرلا ىلا كم |جورتن نم ديال هنأ تو
 ةممظعلا هءفرلاد ذه مهتهفر ئه ىالقكل در. ءءالود ةلءارزو نأ لعتامأ لد. ٌكَدَءاطو كناعزا
 اولمف» نأتنو ردق.الموعأ عماباطعلا كوطعأ مهناوةءارلاه ذد ل وطعأ نيذلا مه 200 5
 كرومأ ةرفنتوشل عوضدتام_وةح نمل م4 عوضللامد_ءْلة-ن مناك:هوركم ىندأ هم
 نأ ملصتالد.دملال ؛مكل.!ةنكم ملاذا ل-.ةدقو م.ظءلا بعرلا اذهم_مهاب وع رم نو كت فدك
 نيروهةءاوفوكنأ ىغند ءنأعم كّدعاطاو ذو ل. اورممات ىتح كح مهرغءالؤهواكلمنوكسأ
 هءفمهام ىلع مهتامهأو مهمال) لي ءقا تءراس تنأن اف ءااداس.ةنالا ىلع نن رو. كة ءاطىل-ع
 ىنةعطأ ن افةداعه ذه م كريصتو لف اوهمطو ك.اعاواث ل دارمزنغىل ءةحاح ىندأ م-4 تدضقو
 صالاو ىعارلا لثءريصتذ ك.اعرسادقلا ىف مههمطتالو امالك دال لمن الوانأث ممم دحال عذرتال
 هان فام اعرىلع اظفا م ناكو مغ ىعار ل_-ر ناك هنأاوعز تاق كلذن اك فيكو كلا 4 لاق
 هلواح راصفاراس لفذبالوالمل ماسالا عا ءاظفا ع ءآرف أ.ث همنغ نم قرعس نأ دب ربةلا تاذ صا

- 

 مانت اثحوهدا- خل سوا دسأد اطر ةئ ريل !ىلا لطفا ةلمخلا هدرع !اسإف در نهر فظد لف هلا لوط
 ناد]لاقو ىعارلا ىلع صالا لءقأ مدقق و ىعارلاهارب تب ةب ربلا ف لاع لح ىلع هءصخ وهم نأ
 عفراس ألا أ لاقفرسالانسأو ىعارلا هلأ لاستة مما هزه نموعا  عبلط للا ىناسرأ دق دسالا اذه
 امم عزفت :ةءقحد أنا ن ظاه آرام فدسالاةروص ىأرف أر ىعارلا عفرذ فةاووهاه كرمص»
 اءااملاكما انع 0 حامصل ادازر مت كر دأو «ادب دشاعزف

 نا هل تلاقا نأ دمعسا كلا اهمأ ىغلب تااق (ةءامعساادعنورشعلاو ةيناشااةلمألا تناك الف )
 صال لاو بعرلاه ذخأوا در دش اعزذام,مم ع زففةةةسدسأا نأ ناد الار وص ىأراسل ىعارلا
 حا رلاى هعمادادزاو هتدجاح ملا نم سعألاذ خو ةفاا نى دنع سدت شامخ ىنأات
 هد.عقواذكلءفد نأ هدصةو ذك ىلا جاتك دسالا نا هأ لوةءو هءعرب و هملا أد لماق لكراصف هفوخ
 ءلابل اغىقا ىد هل الاه ذه ىل ءىعارلا عم ضألا لزب ملوهتسافك معلا نمذخأت عاذك لعفينأ

 كءفاو ءمطبق كئاح ناو ل ا ءالود َنءاو دءارج ريغ الثا كلا اهعأ مالكا ١ !ر_هكل تاقاغأو
 هذه كنمتلءق ىنا لاقواهكوق كا ا لقف كب هنولء فدا مبرقأ مهتوم نوكم نأ دم دا ىأرلاو
 ءاهحوو هلو دل ازناك أر ءارزولا عّمجاحارصلا ممأا 4 موبلا اح رامخالو مهترو ثااعيطم تلو ةريصنلا
 هريغاولوب و هولتق, وه.!عاو معهما كاملا تددىلااوو>وقو هعم ه>الس مهتم داو لك لجو سانا

 اهباوةرهفاراناورضعلاواسرأف مهل م لق تاملا مهل مند نأ ب اودا |اول اس كل تعد ىلا اواصواسأ#
 | 16 ىاللاذأ كاللا ملعأو ةعرس ىاطناثمالكسلا اذه مونم باوملا عهسفاواخرب ٌمِباوبالا
 . ءاءاواح دب م باوبالا هاو ةرحفا رانانر صدا اولس رات تدءافمهل عفن ىنولأس مهناد] لاقو باملأ
 ارا فاد ل_سرأ ُحةءءظعا اةكلل1ا ف تعقو ىناهسفن فش! 11 لاستف ىنرماناذاو كواترو

 تو دير
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 هررقساذالرهظأو ككاه طءذاو كسفنل فانك او ايندلا ىلا كتان اكن او الك كلة حاح
 نا.مءااىلءاومزعدقو كريغىلاهّمء!ةو دم ىفام عازتنا نود رب مهنأق كراذعاب مواعأو كس ظ

 هراحم انافتاومئااووهال | ىلع كل. امكن نمو كدسرغص نم ءنواءدام كلذ لا دراصو ةفل ان او
 قاح كت.عرن ةاورانأا ا مم تح دقن ا|ضددأ وضمن برمضو هنم تح رجخأ ىتمءام لا فاهثكهلاطاذإ

 كك اله نم هنودب ربام كف نوغلمب و كريغ ىلا كم كاملا لن نو ديرب وك ءلعتورزاوت: مهوريثك
 امملامالكسل|نعتتكسف حاصلا دازرهش كردأو «بئذلاو باعثلا لمكة هنوكم و

 اسامثر زولانأدمعسلا كلم اا همأ تخل, تلاق( ةئاممستا ادع: تورمشعلاو د داحا لالا تناك اهاف
 ف.كوكل1!لاقةبئذلاوبلهثلا لئم ثا 5 منوكمو ككاله نمنودب رامى .ةنوغاسو كلل لاق ٠
 فنولو<مهامنيمضنولك ًاءامنوماطب مو تاذاوبرخت ىااعثاا نمةعاجنأ اوعزلاتكلذن اك ٠

 نا تا نكاوالب ىطانامز هن نتيمن امان داح دق منشن[ ىف ازلانع: تاع لاح مهاذاو كلذ باط
 مسح بلطن نأانأ ىع فمش انه فرعنا كل بف فدعضلا ىلع هتّوَعب ىوقلا لمع و ضب ىلع اذضعن ىغت

 اذاو كلذ نأش ىف نرواسثة: مها منيف فرعدعلا ىلع ةطالس ىوقأل نوكمالفا.دصن هل لدكو انني كده
 ىوقأهنالانئير كح تذل اذ_ها ول_هحاف كار باصأنا ضعبل مهضمب لاف مولع لءقأ تدب

 هوربخأو هءلااووجوق مما اذن لدعدنا هللا نموح رثنذوا:.ءلءاناطاست اك اهباسدوفأو سانا ٠
 ردقىلع موب لك ىف هتوةءاماذمدحاو لك ىطعت نأ ل جال اذذدب كانمكح دةلاولاقو م_مأر هل اراصاسع
 مهو مهرومأ ىطاءتو مهو قىلا ذل مءاحأ ةاض وبا :طود كل ميفانغ عض ىلعاني وق سالما هتحاح
 ءالؤه نيدل ملا | ذهةوهقنا هسفن فبدلا لاق دذل!نهناك الف م_هافك امموملاَكَل ذ ىف م-ملع

 ارذكثوعيط:سالمهذ ىدحو هتلك أناوىلهولم>ىذلا ءزملاالا اهئ ”ىلءدوءدال سزحاعلا
 ن..>- الاف هل رج ريغب ىل هدريم هللا هاو ىسقتل اذه ذخأ نع ىنمنعىذلا نذ ىدب لهالو ىل غم ونا عم |

 نويلطية داعلا ىلع هراااواح بلاءثلا عصأ ا-إف ارش مميطعأ الت قولا اذه نمو مهنو دهب صتخ نأ ىل
 اودهذذ ك1 هرطعأ ئْدىدنع قيامالثات مهما ةانمر ةنوئمانطعأناحرسابأاب هلاولاةفمهتوقه-ذم ٠

 الو هللا ىتدالىذلا ثيءكنائاسلتا اذ عم ماظ# مه ىف انمقرأ هللاتا اولاد لاوماىلءود ضمنه

 مودلاهوعدق عودا ةرورضرمألا| ذه ىلع هلداغا ضءءامهضع» لاق ٌحدوقالو لو-اذل سداوهف اك ْ

 انيلعئلا:ءاوامناناحرسابأأب هلاولاتو هءااووج وتاو هدأ اسإف هءلاسهذن دغىفو مس.ثد ىدلك أب
 هريغ ل. ىفانا دمت غر فاذاو ىوةل| نمفدعضلا فصذتو هتوقه:مد-او لكما مةدئن أل جال :١

 ل>ىفثن را تا ل1 ًأامناموباناو عوملاا:سمدقو كَ اعرو كاك تك اهئتادرع تاو

 لاسقف عم> ريل ةهوهحارفةوسقدادزا لدابا مي درب مله كلذ نود نم ه ف فرصنتت ام عسمج ند ا

 نس>!ناف ل لاهل لهو ه.اعانسفنأ ىرنو دسالا ىلا ناطناتناالاةلءاسنل سل ضءمأ مهذب ||
 لم>اس؟هوريخاودسالا ىنااوةاطنا م ثيدخلا اذه نمد ق-اوهفالاو هل هذ نم ناكمزمئشءاسنأ |

 ادع كلريصنو تثذلااذد نما: ماذا كر نيري هكسم لانج دقو هل دبع نحن هلاولاق مث بثذلا عم مدل 1

 بئذلا ىأراإ#بئذلا ىلا موعم ىذمو ىلاعت هقنراغو ةرجلا هت ذخأ بلاسعتل مالك دسالامهساسإف
 نم بلامثلا نكمواعطق هقؤمر هءاع ضو هةاشدسالاىرعقه-هادقنمرارفلا تاطالءةمد_الا ْ

 قلو ىد ليقف هتءعررمأ ىف نواسمت»نأ كولا نمد>ال ىغشال هناانفرعا ده نذ مهتسا رف ظ

 عنا ا



 لو
 ئرتك !ةنيدم ىلا ىرتاام او ندا ضءب قاهعمد 1 ءأ هراسخ م3 ىنلطن اةريثك ل ام هلرحام تاك هنأ ىذا تلاق

 ىحجات 1 ع ا .ةاربارناكضو.ماءراغ هما اثير 20 انرت هل

 الطن اهنا مث هرم أ يفك |انأ موسي ةرم4 لا ةذ كلذىلاال. موس مهلاو د له, اعلوخدلا اولا ة>او
 ى> بدم ءامنلا جان نمىداسإب ,لءةأوءاو دأا ندي“ ةهفاب ارح ه5 اع ىلع له>- و ءامل االا باث سلا

 ب.ءطىل احا ا اقذانملل كالنار اننا ة هم ادع لاق !احءارفرحات ٠١تكال لزنفللا ارض

 ىفصالالا.ةذ لكالا دمر د دا1 كلذ ن اكو هعم لكأت ل |ه-و هلباةم صالا دعتف ىم لكو دءقانك-او
 ةلزانوعا نهىل لص 1 كد ميصن ىلع ن> ودل ه | لاو رحات || ىلا تفتلا م ىددر 5تددو دةأهسف#

 مناف لد دمم يف ضرع هءدسا ؛هو لكال ارم ءك الدر ءأإ اناا أودو عصف كد ءاعىنذانأن 5ع سءأو

 مهمل ا هدر رس دعمو عي# ى عم>نارخ | ءاالاقذ ءلالملا ىلا كمال الا ٠ اود ىلع ىتسأ اي ر دامت

 كالرواف امس كالذاغاصالا هإ لاقفر 0 ثأاو د هللا هللو لرع ىت دم س٠ ءاذ لك الاد تنك ناو

 نمد_-أنءأورحا“ ١الاقز ك..ةنوادق يب ,هطأ تنأ نافأ» دمك هرم كنطاب ىفنأ تفرعد- هدالاو

 ردقىلء ضب راأ لاعب ىل_5 م بمب ظل ن كحاوهئباو مىوادا اغا صالا لاسقف ىناودفرع»

 0 ريصه.قاقوفسءاطعأةأ,ثهنم ىطعأو ىئاودن الا فرأز.اتلا هل لاةف هناكما
 م ب هنمركتب لقوعطا اهي رك اريدوآرث 6-0 مىطاسعت لء لا ل الا. زهىقازه

 نءرُيك أر يصف ءا ار دهءمو صال !ءاجةمناثلا هل الا تناك الفت[ الأ كالت ىف فخ همدح قهاطأءتا

 نأص الا ىأر فيكس لونا وقر عتكلاو). الا كلت لمع أ ءاطامت الف امش هنمداطءأذ لوالا

 . هدخأ فهلءاطعاو لت اقءاو د هءاحو لطفا هفل اال هنأ قو هسفن ىلع هنم أ ةساو هلوق ىتعار اعاتلا

 ماقفاتمم :داوهؤاعمأ تعطقدو فطن فناك ام لزئءاودلا كلذ برع امد هذ هبرشورحات اهم

 اذه نملءعثال كنا لالالا اذه كل تاقام كلل | هنأ داورحأ 6 د عوج او ذذأو صودمالا

 حاب سلا عيصأ اقم مااجرح أالان اف تقدص كلا لا هول .ةنا هب كإ ترومأ كَ هفامالاك عدان لا

 سامه ىلااوعحر مح ورش نماو 3 ىسراسملارثك | اود قو نم | باب ىلإ افاحو سانا | عمجا
 جارخ اناوان. ءلعار لو الا دادزبال ل ها.+لا داولااذ هىرتامأر هاما مكءملا فوسايفلا هيأ هلاولاقو

 4 ءا!لخدان 7 و 0 وهأ مةةستواخ ارا كل لاس اولا لدا ةساوهدن نم كلا

 دوههأ !نءان. اعودخ أ اموان ءلأو دلاو نا... !الا هن كلا | ع زنو هلع مامقلا نم انعنع ال هنأ ه هلعأو املا

 6 :أعةدواأ ان 2 رخ نان ن ه1 اذه تايم ذهنو 0 ءد-غقنوء؟©ن هلو ق.ثاوملاو

 ىلع لخدو سا هةريزولا ىناطأ اند ا طال !ه>وهازلتّقو هلع انل خدالاو س أب الف تنام
 َّك رغن نم ىرت لهاأ كساس هع كرو ذل لانو كا م ولا كالا مالك انوذأملا

 | ا لاو ةرحالصلا ن مكلددوعنام لاز دف كسفن ىلع ىنا !تذأت نك نافازد ىلع

 ةوسفلا ىلا ناللا ن مو 12 هللا ىلاءاقوأ نمو لوجلا ىلا معلا نم كلة نو كلو ىذللا نم ىرعش تيا

 5 ْل_ءاعريشأو ىدهصت ل. هن الَو تازب تالث كن صن ترك ا هلام ءاىلا ىم كلوش نمو

 :؟-#1لهأ نا لعاهءاع كلارغأ ن مروهللا| ط]هامو ةلفغلاو دهام ىفريخأف فرودم فا او ناوصااب

 0 كرما كاك !منوطءدو كنولةةدار ,ك .!ءنوللت دب مهنأ ىل-عاو دءاورو

 / الف هلق نه تخمأ هاك اذه تدطعأ تنك 1 نافاهلتق دعب كل فنةارحىلعردقتو أ م«يديأن هةأضلاو

 هحاح
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 هش طاصه ىف ىق املا فرعهنوراسون لك قءاسلا منيتعأس ةعاس نيرا أو دعب رالاهده نم تك
 هل ةءاةريضم همق كل ذناف نيتعاس نمرثك أنويةولدنا الوءاسنل عمت ك1 لءطد الو هتءعر طاصم فو

 اأن نا ىنءاد دقو ال_هفالوالوقن مم ليغ. نأ ىغينالوهيلان د_ثرءالوريخ ثرمأ»ال نهنال هنديو

 كمل لاقة هنرمأ ايف اهعاطأ هنوكل هتحوزب هعا ها نم كلذ لح رمت مهنا ست تبيساوكاهمريثك

 عمن ناكفهدذع ةمركم تن اكوام < تاكو هحوز هل ناكال >حرنأ اوعز سام لاتكل ذناكفدكو

 هدد و ههط دول مول لكف هرااىنأ, ناكسف اديد_-هدوب هءرغناةس هل اكو اهرب ل. ءوامأوق

 دمممانأاهو هد ديرب هزيم أم لك اهل اةف كلنا سب ىف ترغئث ىأ مايالا نءامول هتجوز ه] تااءو

 نادل اضةوعدكلوءداوهارأ د هنف ى>رغتو ىنذ_- ا: نأ كل له هإتلاتف همتسوه> الداىف

 هوم ةردص وزذ_أ لج رلا م ءأاسإف كلدخآو دغى كا |قآىد ىنماومأ :لاعو سناك سم ىب اعد

 امهضع لاةؤ دعب ىلع بامشلا نهنائثاامبلارظن اء كو خد لاح ىفو هذ الوخدو نارسااىلا امم ه>ولو

 ارظنمل امه اعمق همقاينزيا الانائسا||اد_هالخدامو ةيئازةأرااهذه ناونأز ل> رلااذ_هنا ضعدأ

 الدال ا مناف هتحوزو ل> رلاامأو نات ا|بذاح ىلعاةقواء مان ناراشاا امأف ام هرمأ نم نوكم أم
 مو ىد كلوءدأال تااقفاهب تدعو ىتااةوعدلاىل ىعدا«:-وزا ل- رلالاق همؤارةمساو نا سلا

 انوهوةءافد تيءلاف ىنمناك امأةأرا ا اتي ك دعوا لاةفلاحرلا نمءاسذل | مغتمت ىتلا ىداك
 نم ىلاءأالف تاق د أانارب نأ نيفاكتامأ ىماصمنعىنءاغْس اع رو :دضغا | نم ىف ىلع فاخأ
 َتوو ىأ ىف هءّقس ىلع ر داق تنأو هل عم هرففاتسلا اره قام اوما الودتح افبك_ةرثملا نال كلذ

 د_:هفاهعم مأقو ا حاكدنل |بلطقهياع تحلو :ءالوارذع+:م لمت موتدرأ

 ملناو:انزلا ن مكن ال مك ةاطن الامل الاقوامهاكسماوام مباع ايثو ناروك ذملاناباشلا امهر أ ام
 افناتسلا ساصانأو ىتوزهذهناامككو ل>رلااممل لاف ا اهل ىلا ئرعأ مف رن ةأرم ا عقاوف
 ىتودضغب لاحرلا عدتالهل ل ئاقاه-وزي تثاغّتسإو تحاصث لذ دنءفةأر اا ىلع اضون لءامالاك هلع“
 اهاصضتو ةأرااابتأوهلدةفهرخ هب رضوام جنم د_داو هرلا عرق ُتءةسو دوامه وحن ل قاف
 حاسملامالاكلا نع تون حايصلادازر هش كردأو «

 لَتق ا1تاشلانأ ل .عسأ ائكاللاا أ يغلب تلا 4(ةثامعستلا دهب نيرشعأل ةءفوملا ةلءالا تناك 153

 لج رال ىعمشت سول هنأ لعَم كلااا مأازهكلانلقاّءاو اهاهضْئوءأرملا ىلا ناب أشلاع-حرهأرملا جوز

 دعب لها بو سدا: نا كلاي اق ةروشم ىفا أرامل ل.ةءالورمأ فامعيطءالوامالك ةأرعا نم عدا نأ

 اهريصم ةريسةذل عر,تنالف عفاناا دءشرلا ىأرال كفر ءمدعب دسافلا ىأرلا ع..ةتوأ لعلأو ةمكسملا بوت
 3 رخأدغىفانأ هل لات سام”نمكلذكالملا عهءالف دب دشاا دئازلان ارسدلا ىلا اه ”امودايغلاىلا
 ةأراا عل ذ 111لاَق اعموملعأو كسل مملاعا ربآ نمنإ عض اسما ىلا سامه جر غن ىلاعت هللاءا سنا مولا
 د-.عدالا | اهيأ كنأ تب أرنتالاو كملإل دم. ةرعرل !اغادإ تااقو تل 11 ىلع تاخ دف ساهل اقام

 كِل تهذوأ دقوةريثل مهأمد نال موك!؟ءوسلاءارزو لءغب كل ذكو لوبا ه اعادت كودو ناو

 نم كنوملة:.اولازب لو مهدارمىلا رس نم كودرخ أنو دب ربام ىلعممةفاوناف مدرك هقمقح

 كلذ ناك .؟ وكلا | لاف صو مالاورح انتل ثم: هنوكدو ةكسا لاف كوعقو» ىتحرمأ ىارمأ
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 تلاَمَو كلذ اكف ءك و كلا لاقو صوسالاو فلا له نوك-:وأ هريغح الدال هسه ل3 ىدل الث .

 بطرزوح هيف نإ : ىل ءاورذ م#ت داع ىلع نوقرم ه.مو؛تاذاو- رخ صوسألان هةعيسنأاورل "ذ

 ناتسبا || ذهانمم لخدت نأ كل له يهاب هلاولاةف مهني فةاوريغصدلو مهاذاو ناد سدأا ال ذاول مخ دق

 ىل_هةدو كلذ ىلا ىتفل ا مهامأ ًاقازوحا مماخا ىمرتو كةءافل اهزود نم لك أو ةرهشلاهد- هعاطتو

 حاسما ملاكا ان ءتتكسف حاصل اداز روم كردأو * موعم

 0 يادوب كلارا يقابل ( هثامعستلادعب هريشعةعساتلاةلءللا تناك الف)
 فطا| هذ ىرئاماولا-ةفءو دءصأ ةانر: ةصأو ا ةدن أ ىلا اورظنا ضعمل مهضمد لاق مهعم لخدو صودألا

 فركو ىفلا افك ذو.ةدحأ كارمالثا 2 هريعشا|نم سأتال يةاياولاقهو دعدأ الف ىفل | ذه نم
 غرفاذاو هطقتلنف هد ان د ىحاب وقاكير للامم نسغ لك ءكوسواوطو فدوق ةا هل اولاَمَ لمقا

 هدحو نصغ لك كلر راس ةرصشلا ىلع ىتذلا دمصا-(ةءازطقتاا ام كييصن ذتْقانملا تازنواسمبفام
 ىلع مهو مد دنع فقاودهر هذاا بحاصن اذاو كلل ذك مهما مف هكودمك ضوصألاو ةةمرئائسووحلاو

 داولا اذهان بار فاس مانررماذناريغأ شا غمذخ هلا ولاقفةرصتلا» ذو 5 !ام م4 لاهقف لاحلا كلذ

 نو زود اان م مريت ىتدناصغالا ضع زوفاممانمعطب نأ هذمأنم اذعو اهبحاصدأاتدقتءافاوقوف

 وهو قا كل لوقأ انأ نك اوءالؤه ب ذك لاةفتنألوةتاسذم الذ ةردنثل | بحاص لا ةف بنذان |
 تائةهاف مماعزوملا رثدنب ىف ناسغالاز هال هرهذا هذه ارم :ورمأقاذهىلا اعيجانتأاذنا
 مالغاا لاقفا ممم لك أبت عفتنا لهو مظععءالب ىف ك سفن ترقلأ دق ةرضثلا تحاص لاف مه ,رغأ

 فاث ىق ؤتءعسْنا هز ل رة الاتاعدقل ةره لا بحاصو] لاف أش اهم تاك ام

 هءةاعإ امال قا اذ قو ك1 ؛ىلاح ىلا اوما لميس كم !ء ىلام صوص لاق كريغحالصال كلهن

 ظ صويصألا لهفام لثمن: نولءفنو مهرمأ حالصالة لوك اهي نأ نو درب د 0 ”]رارزوان كفو
 عمتأب ملاذا كرتأالو م ميا رخأ الانف ريغ ق تق - هدقاو هتلقام ىد كلا |لاسقو فلاب

 نه عمةلودلا بايرأ ع جوربز ا 3 شع دغرأى هتحوز
 1 ءلا مكمن لذ ني رف نب رشد سم كل | تاب ىلا اؤاح مس ةرعرلا نم مهعمر دج

 امأ لماكلا مي ؟-هل او لذافاار , زولااهعأ س ا كلاولاو كلذ نهاوسث,اسإف ه.لغ لوخدلاب م هأنذأت
 ف ك1 رت فتلك || هيون ذ ىلا عرج دقىذلا لقعلا لدلقلا ن ل اريغصلا ىبصلا اذه لاح ىرت
 رظاتواسوناث هملا لدغ دن ناو> رننك-او هيوفذ ىلا هف.نم: نا بح تن ذاذهو دعوا فوت لو ه- ةاخأ

 7 اع عاد هنأك : مالا اذه لثم ةومذلاهعامط ىلعنا 3 :هريغأت افوردن ان ع هعنمو هريخ أت فسوسلا ام

 مث ىلع تاءقأدقكارأ ناكل ات ءلعمالسلالاقو .1ءلخدو هءلاهحوناساهث نأ منه واسقاا
 منور ام:هوهو هقان هل ىذلا لد متنكو هعءانتعالاى خذ ىدلارمك-اارمالا تكرتو هذال نهرعس
 كري ةقانل|تسحأ انؤف اهمامز نعد لوا ما ىلع امون ل_قأف اهم امز طءض نع اهنءل نحال
 هعفن نمرمك اهمةاامررضنأ عمهقانلاو ملا دقاق ل رلار اسدفءاضفلا تد لو اهسفن تدذمامزلا
 يف ليي سره عديد لكراو 01 ١ سدل هناف َكدمعرو كل .ةنجالص هرفاسم# كلاااهجأر اننا

 لح رانا اكو نوبلا هلممل أن رمءاسلا عم سوما ارثكر نا هل ىغشالو ماعطلا ىف هتاح لجأ نه
 " | نالقاعلال_رال ىغيت كل ذك شطعلا لأ عفددام بار.ثلا نمو عودا لأ عف يام ماهطل ند عند
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 0 لا 3 لولا ان ءاد_>أ هقزرب ىلا نس ةثا د> ىلع ةدكلاو

 وا دب لد كرئاس دهرا حم الفك أمصع سدس ةره_غىلإو اانا ع حج رخال كذأ

 20[ ةزع تسفر دورا تسل :ل القمام أقدم كت أر لد ىنالاّئاطهرومالو 1ذ اح هاب اصول

 فيكو كلما لاقهر كتي ءاهد.ت:لوكملع هللاةدعتر 5 وةماكح او دع نت رهزر لة
 0 هءاناهنا كَداقامو ني دقروما كهل لن أدم .دس نسا ه2 لاق 0

 ةدعرلاو نبدا اكمل تاق اونا قو ةدقو امن دلا تاوهد ل٠ او نم هتتدح اهف س 3 :أ| ىلع تاقأو

 لمشلا دك كناف كتيقاع فرظنلا نحت نأ كلم ااهيأ ىدنعىأرلاو ها افذاك نأ كلل ى ةدامم
 باصأ ام كمرصت# «لالولا ةطرو ىلا ةاصوملا ةيتافلا ل1 الا ىلع ل قتالو نافل هرق ىذلا مضاولا

 َّ :مداطصت | 17 :ًادقادأ مصنأ ىنذأ دوساو*لاق كلذن اكفءكو كلما | ل لاق كا داص

 مأقملاب 1 نى سدأ هسقن فلات ةمءظع ةكممرم 3 :ًأرسملا ىلع ىثهوربغلا ىلا ل سواق هتداع ىلع
 انأةدمدم_حلا ن نع ىمذْعَل ى هواه طخ ىتح بهذت ثدحلا ةكودأاهذ- 5 -.ةأو ىممأان أف ان 35

 تقلا حاسب .اءضءقوةكفهاابر ةظنأ ىلاءاملانابرح هذ_ت قَد ممأ| ىف لزتو هءاسث نهىرعتف

 رطاخ لا عج ربو ةكمسلا لرمي معانا نأب رخهنع:ددقامىأر ا!5ئطانت ]6 نعأ دعب هسقأ اد وق

 طسو ىفه' هر نأ ىاءاسلا هبصد:لازافءاملا ناي رح عماصاسددسج كل كرو هيد مبا مياغ ض دقو هسفنن

 ىلع نيظفاحملا نم ساند هانأف قدرغلااو ذةنالوقيو عصاراصقا مم صام ود- أ اهلخ ديال ةماود

 لمه سلات كر ئدلاانأم 4لاَتذ ذمظعلار طاناا ذه ىف كسفنسمقلأ حل اهدامو كانأُم ام هلاولاةورصلا

 تإتدأودا الوب كر 2 ادهاباو) افتنةكاهل ارىوملا ىلع تل ةأوةادهلاه.فىذلارمن ذاولا

 ءلد» ىفام ور نع كاهنمىذلاا ةلسو د> انوه لتدام هنأ مدق ن مى اوكا 5050

 ءزةسانمدحأ سدانآ الاوهذمءاخنال ىذلا كالحلاا ذه ىف عقتالو كاحورذ ةذت تنكف كات ةاكتو
 اك الهث|هو هلع « سفن هت اساممهديدنأك امدةفو هتامح نمءاحرلا ل> رلا عطف ةكدا4 أه ذه نم
 نءووالاهمقىذلاريقم لاو مالا اذه عدتن أل >الالا لد أأ_هكالملا اهم أ كل تد رض اموامءظع

 لاقاممعّكم ةدوحأى ريال ىلا !مماظنب ماءقلاو َكَتمعر ةس اضن مدلتتمتنأ اوفر ظاتو كد امصم

 آ ءاعلوخدلا ف سال نذئان ةءفاعورمخ تنأو دغىف ناك أذا سامه لاقي ىنرم امىدلا افك 1

 كنا ساهثاب كمل لاف ةريسل !نسو ريدان كسفت نموه دع م مد  ميلار ذتعاو مه اوأ فرظناو
 ءأوهد_ذعنم ساس عبر غن ىلاعت هللاءاشن اد غىف هب ىبتكن ام لعاف ىناو تاوصلاب تملكست

 راصو هءلع لوخدلا ف سانا نذأو هبا نم كلا جر حام سلا عض املق هلورك ذام لكب ساستلا ٠
 ضع نا لزنمىلادحاو لكراصوا اوهرضتاو كالذي اورق نوبدشام مل عني هلأ هدعوو م ماا ردتءد 2

 ةرومأق ار 5 منوالاريغتم هنأرقه ,اه تاخد دقه د_ةعنومرل ؟ أوهملان م> تن اكو كلا اءاسن ,

 4١لاقفأ.ش دشن له سفنلا 21 "لاا اهمأ نلارأ ىلام إ تلاسقذ هثار زوريمل نم همعمامسبس

 1 لا مق لاوسل عب فار اود نءةلفءلاه ذو ىلاف قوش نعت افلا ىةقرغتسااءاوال

 كئارزوو كلاع مهكاخاانهمأ كارأى 28د اشاد يق «ةكنع رذ ل_ءاقنعف كلذ ىلع

 1 ا رمل 1 ا ه0 .؟وكن 1 ”تود» ربا مما

 نوك.:و بعتلاو تبعقلاب ىف , كر عنا ىتح منع ةقشملا عاقدف كرع ىدقت نأ نود رب لا هحار



54 
 هذلاو جاب هود وتو كلما هل -هوسل أ موعممذل الغلا اراوعج رم ماظعأو لمه و مارك ابدونةدودونفأ
 ف ل1 نما ةريسم-ميفمالغلاراسف ك| أرب رس ىلعوو ءاجأو هعيدصاىق تان ناةوسلأو
 اهروم اقرار اق اوان اذل مه" افا هتاوومشد هتب وامن دلا هل تضرعت ُمةرعس :دمناس>الاو

 اا هك اله هفانمف مو 1-5 اه أوهدلاول هعاطلا ذ نو قءثاوملا نمءربأء داق ناك م كرو

 اراك اذ رع ءادنا نم هعمسق أب جوزتم وأ ملا لد 00 جمالراصؤعأ سد أبدع هن
 أرهش نوم ىلد من ,م عمرو نوم هقث أطل هرم لك ىل |:عرا دول“ 3 3 ىنتالمدوا دنب ناو سمج

 نههبلا 00 00 قرا , الو همك تس ن نءغالو هكءام نعل أس الو نهد عن ندر رخال الماك

 00 || رع ,هامأ ءاعو كلذ أ ماوأز ا!ةاناود مكدرتالف ونت 0 اك اذاو ه4 5

 0 3 قس < دا 0 مآ 1 ءممأاوةةدك :.عررو هأو هتاودروهالهلامهأو

 هفرعنوانرعأ<ءاع صن هن ارزوريبل سا6*ىلا اند اودمأ ضهمل مهةعمب لاَقف توهو ال“ هد صفر لف

 اهتاذاد اءندلا هرشهأ رقنلا ١م هنافءالءلا اذ: لفل ءلق نءذالاو ههصنما كللااذدرمأن «نوئرام

 اهتا ذل امن دل اه:ثهدأ دقنملا اذ هنا م كلا اعاااهأ هل اولا ا ةاونأوأو مأ اةقاهاطشب هت دمع

 انر مأرانصد ءددو هما امل !ءاادافو هتك مدا سل ىف سو ل اطأم لأ ىلع لءقاف اهئاطش أي هنن ددمدحو

 3 نءالو هزي خلالورزوالالرغ أه ذ- 2 نمانماازريم الو هارنالام نانا تكعاذن | همسو ل !الهلا ىلإ

 كلان. أدقا تتار م_معهئافغل تم 210 ]اح دوعتءالو ةموكح فران مالو ة>اح هرلا عفترت

 اهب مهقمتنأ ضرأ ىفءال» نوكد نأ ىف ىعمان نس ءاواس سل او ريك ٠ أكنالر وعألا ه2 بة ”لريذا

 ساعت ماقف هنن ىلا ع ريو ك هالك .ة عر , هلءل هلك و طناف : كلا || ذه حالد | ىلع سان !اردقأ كل ال

 لو دلافىننذأ أةقناكالأس اديجلا دلولااهيأهل لاقو «.لا لوصول هن" نع عمتجاُثء> ىلا ىدهدو

 هتلاوالث أق 1 م ا «ن>ورظنأن أددرأارمأى دن هنالك الإل

 كلدأ ن؟اواهدو هل تدأرامةدملاه ذه لوطقانأ الو 1[ او دلا ف كاع الثذ : روث دخم نم ىدساب

 يطا |نمماعطلا هل ذخأ» وهءأزىلع مو#يىذلا ىنالفلا فدصولاب ىناعتت :فنأ أوه تل هذ نسي ن نءهىلبع

 باب ىلا ساوث قالطنات ددرتام كل لعفم هناث كلا دنا عهلأسام اهطلاذ نمل يطا |ىلاسرخاذاو
 هيأ ىنانهلالثاةس اش ةماكفا مطملا ف لوخدلا 5 رأو لق دق ف.صولاب اوال ٍ,13 ساو ماطملا

 ا / ارا لكن أ هسا ادع ن* غر :رقاذا كإ ضو نو هص ما ااكر هريخ ال كلما متحاآنأ

 ماعطلا فيصولا + أ لف ةعاطواههم ف مصولا لاستف هن ىقدلد اع هلك | كك اهءلع وتدل م أثذا هزءىل
 قتدذالا1: مدن رببأم |انفقإ اواساسهشن فه دولا هل لاق سف تءاطو هنم لك أوكل | ىلا ءهحوتو

 هك ماع د1 ممرات كلذ نم تامراو كلا! ع زذذ كد صت ةرومأ» كا هلعما كد اعلوخدلا

 كاكذما مالكا نع تك عا حامصلادأز 1

 ف.صولارمأ ال كيلا نأ درعسلا كلا اهمأ ىنغات 007 أذ هرسع هنماث هلا ةلمالا تناك أولو

 ادنعاسهتيزخ كلا ىلع لة داملف لو دلا ىلا هاعدو ساس ىلا فيصولا ب رج ,لعس الاداب

 له دمى ن اهل لا-ةف ىلع لو دلا تملا ىح سا اهنا لل انا لدقو

 كلو رك ذأ الكب كدا اتحو ل ةءاط ت ده اشانأا وفاريشك كم ءل|تءّتش دقو تكلذاىدر رسهح ورأ

 | 11 كلنا العا سام: لاقف لا انو م لاختمد لكبد ماا كم ااهبأ

 ه:,كححملاو
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 م
 تنأ كل | اهمأ س اعثلاق 4 ءطد ىف هعض ىثىفالا هه هل س كذاك نم «مذأ ماالاق قجأ لاح رلا

 نم كال لأ تح كلذدنهذ ةيعرلاو لودللا نذو لد هب نم كلاي كداولدوءتنأ سخن كاوان ل

 هنأف ةئنأرع أاولثدعنأ مهرعأو ههنول مع و هنوظفحي هنم ةوه6“ام نأ ىلع سانلاوءانعلان مروح

 ءانإعأا ٠ نمهتكنلم لهأ عج ىفعدوعل اذ خو هدلاو كلم ىلع ةفد كح نولام أو دعن نمو ذو ع ىلو هلعج

 نبا ىلء ىأ اما ةهرمأ ه» طعاو 3 الو هءلعأ اوفااذتيال نأ سانل امتد ون اهصلاود خو.ثلاوناءعشلاو

 لزندقتوملا نأ كلل نب ًاماف توا[ ىلع فرشأى تح أدي دش. ممم كم ا[ ض رم ةنسةريشع يس كلا

 مهخم قم أل ىد ىذس كءام لهأ ىلاوعجاو أوو: ىراقأ ىلاوءداف ىل لْزْندَو توملاعا داذد هلهالل اهب

 موءجاباو ضد ىد نب ديعبلا سأت ةالدادذااباورهد و نع .ىقلاسانلااودانواو>رذ غض والادحأ

 تاكا م4 لاقاذه كرم نم كل سفنا ىرت فمك و كانا همأ تنأ فيك لاو هم كلا ىلءاوا > دو

 مانأن همودرتخ 1 -الاانأو ىلء ىلع: هنن هردقاس؟ مهسا اذه دقو ةيضاقلا هو ىذلاوه اد ىطرم

 نأداكىب حادي دشعاكب كس دف مالغلا هن ءاندف ىنمندا هنبال لاق ةرتنت الا مانأ نم موب لواواءثدلا

 لدا تسل زو, ناب كمتالم دلول كلا |لاق رض> نملك قد وها: عت ءمددق ا لاو هشارف ل
 ىذلا موملا ىلا كة يساري لعاووّللا نتف هنت ا هقاخخام عمجىل ءراح هنال موت ا| ذه هأ ىرح نم

 لمونو كةظةءو ةلدوعقو كلهاءقىق هللا ار) ديْلسفن لغشاو ىوملا عطنالو قد الولخأ عمجحو ضقت

 تعكدف حايصاا دازر هش كلردأو 5 مال-سلاو لهم يب الكرخ اهو كينيع بصن دا لهحاو

 حاملا مالك لا ن ع

 اءاداعباب كلا نأ ديعسلا كم لا اهيأ يغلب تلاق (ةئامعستل ادعية ريع ةمداس !|ةلمالا تناك اماف)
 اعيطم كل لزأ ل ىف ا ىيدأاب تماع دق ريال الغلا لاق دعب ن هك! أب هل اوعو + ,هولاه ذمه دلو ىدوأ

 ىضرنانع كتوم دع جرخأ فيكف الا ل املاط لاذ ءرلوأ كفن م .كرمالواظفاح كةهدوأو

 راصوا دءءساهب ترص ٌبديصو تاظفح اذان ىلع كدرىل ءردقأ الو لق رافم ىتد رتنسح دمدتن 55

 لام ةرمش عمزلا ىننأب توملا تاركس نهقار+:-هالاهداغ فوهو كأمملاهأ لاةفريل الا يصنلا ىل

 قدصاف تقطنا ذاوريصاف تماد أداو ل اخ ءغمظلا افتظتغااذان هوةرح"الاوأ رزدلا ىفاهبهها كاععتس

 لذا كَ :ادعأن ع عتداو لدا وقمر أوفعاق تردقاذاول دءات تمكءاذاو فوأقتدعواذاو

 ا - امملهأ ىف اهعهللا عم ىرخأل لص دحرم 22 اني مزلاو<: ءئلاذأ فكوكودعءاكذورعم

 ةجامللا كرتاو مدل لهقاو نر حا عا ع .ةاعاذاو ل دعأف تءءقاذا

 مهريمك كح ى- سائلا نيدالداعاك اح نك وذ دمها نةسااو عئاربشلا ىلع ةماقتسالابةيعرلا مزلأو
 هدهعن رياح اون يلا هارمألاو واااو نم نرض ع ا موه دسغمو ميتاع كنا ٠ مهريعصو

 2 اله كلذ ىف نان مكريمكسا عاملا كرو كك الهرم أ ةفااو مك اياد دعب نم كلم أب هدلول 1

 هيلع ىنوةدهأعام مءاع مذ رادع ااومال التو من ادب الاررضو مهيملاع,رغتو :

 + لاب م لغو هنماو عنا ؛اضرأ تو 1 8 معنا هال قالا اومدلعلا | 5 شعم ممأ دوعن وكد اذكهو ١

 نو مكرو “أ: ةمدستف ى« منك ان لمحلا اوتدشاو او ملا 3 أحال_د كلذ ىف ن الهرم الة ع أطااو

 هل |
 000 او توأات ا اركس هيت دتشا اذه دهن مال او ك-ةدعن فوو 5 -؟!ءاذوداسهو ك-ااح .

 لهأو هتمعر عسسج هم ءاع أت :ةهدورتءأطو هد ىضق مح هلئأر كو هلءقو هما |هندا 1
 مما م 4 امه
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 ناك ىتساؤزع هنلاةأهم ا ملك اممدآنأ هتردق تا هللا لعىف قءسله ىنربخأ الغلا
 هنئا لع ىف كلذ ق.سدقملاءلا|مبأ من ساه لاق ةيصعملا ىلا ةعاطلا نهرب رتخ كلن ون اك امد رمأ نع
 لك أ اذا هناي هم العاو لك الان عرب دتاان هدل دقتال هلاوو كلذ ناس مد قات أ لب ةىلاع

 طةسنأ اسإف هءر ىلع اوي عت ءدشب هت مد "الن وكم الد !فاصنالاو لدعاأ قدر طن م كل ذواءصاعن وكلا هنه

 ظ ءاسنالا ىلاعت هللا تعم .3ه لون نم هل سن ىنكل ذ ىرح ة.ةءملاوةريعملاه- راع تما ماو ةطرولا ىف

 اوصض وأو اما هولصفو ماك>الاو ظعاوما ن ءامفامانا أون هدو عئارشا ايانوطعأف اب :) مهاطعأو لسرلاو

 لعن :ءاطتسالاب نوطاسم نذف هكرتننأ سامو عفن نأ بامان لادن و لدوملا ليسا ااذل
 قرمسو فام دةفان ايدول هذهريتل لعودو دحلاه ذه ىدعت نمو مه.رو باصأدتق دودخلاو دوم

 هاضرنالا اذا تاو مهلا قاض امو ءاءشالا عمج ىلع رداق هللا نأ تاع دةذرّدااوريدلنا لسد هذهو نيرادلا
 اسمن انمارهلا حو ىلءاهانلمعتسااذا ا !نوكتالالللا ه--و ىلعاهذ_تأت نأ انرعأو هتداداو
 نهال نيةولك ارشامان ىفنأ نذ ةئبس نما اص أ امو ىلا هت هللا نذ ةذسح نما: باصأ اذ ارشانل نوكست
 حاس.مامالكلانعتدكسف حامصلادازروش كردأو «اريك اًولعذن ءهللا است قااخلا
 كلا نبامالءا |نأ دمهسا| كلا |بعأ ىنذلب تلاق (ةثامهستلا دع, ةرشع ةسداس سلا ةلمالا تناك ان
 هلل ىلا ستتم ىلإ هد ةدوام هل لاقامتن و> أهأدرو لا اسماه ده نعاساهثر رولالأ سال داعبأد
 ىناف هل :مىقتلاط هرق ىلةعريح ىذلارمالا|ذ -ه نع ىنريخأ ف هت 00010 انزلت

 هك ما +كعدقوأ ندا ممتءىو احل ىرك'نلا مهكرتوةرح الان عم تافغو مدآ اذالو أندر
 مودن ال هنأ لد ءاداواهاباهردغوا هربت نم ءارتئذلا ناف مذ سام“ لاةنورغاد مدوا,ممَتوح رو

 ظ ا ميلعارداق ناك ناو اهري_ةتاه> اص نع أب ساق والي ,ءال_ءلا بح اصل الو همرعت مع مأ |بداصأ

 | ءةوهاس؟ عفنتيالو ةقث ىلع اتم ناسنالا س آو لاقتنالا هملا عرس وهلاحريغتد ,نأ ددالفاهباط هتف :و

 تالذ تأ وهرح ا نءاه-سوامرتغا نمالاح س نا !اأوسأنأ اسفر ءكلذأ: ةرعثم>واهفرخز نه

 اناعوا مملاةتنالادعبهل لصحت ىتاالاو هالاو هقثااو فولاذ لدادال ءاص أ دقىدلامءئا|

 اميةاموامتدلا ضفرأ م ءزلاو تاذالا نم هرفوهام هقارفو توم اروضح دنع هءدصدام لءد دمعلأ ن اكول هنأ

 ىلق ىلع تناك ىتلا ةماذغلاءذ هتلازدقملاعلااسجأ مالغلا لاق عفنأو تل ري رع ”الانأا اذقمتو

 5 :هةهراغذأ احا 1 انعاو قدا عانت ندانعكلاس تلا نسل ا ىلا شروع ىذملا ىل> أ هده

 ا نادال 5 و ةرضحلاب اون اك نيذلاءامك لا دحأو ام كلذ
 امكن أسأت أ ىلا كلذ ىأ ا جا للود ىنئزأ ملامريسا ةدلاو راس ندا ياش حمال ذأ
 ىناربخ املاق لاس دلوو لال- قزرو مسجلا ةعهمالغل  لاقابت :دلا سهاو مريام ىنارعخاف نع

 لاق«: مريك الربصاموهفريغمااامأو هنهرغدأ هأريصامو ةؤرممكل|اءأ مالغل| لاقريغصل|اموريبكملا ام
 ةذاو تا داو ماعطاا فى الانا مم: مالغلا لاقاميف ىقثالدلا هتك تلا ءامشالا ةعبرالاام ىناربخأف
 ارنع ةءامقاا ةمدقت ىلع دسأ ردقمال ىلاءا ,ثأةثالثلا اف لات نوملا تاركس فوءاسنلاةوهشو موذلأ
 بذكلا مالغلا لات وب ءاك هنأ عم نأ ب ذك || ىاف لاق ب ذكلاو عممطلاة سنو ةقاسجلا مالغلا لاق
 كح ءالإلا ايات هاك ناك ناو“ ةاق الا ركراال داو

 ىافلاق هدنعسءاا«ناسنالا ءعأ اذا مالغلا لاق عملا عقاامو لاق ب هباجعاو هدنعا؟نابس :الا
 لا>رلا



 ا

 فدصخمل 55 ل ىلاعت هللا نا ساهثلاقاءادةبلام_ةمازلاو هادا م نع هقاش فرم

 نانريلتان ءاودار أام لهذىلعةردّلاو ةعاط الا موك هوريدلا د : رط مل نيد دقت. لدأ» فور

 مهر هعاطت لاي هلا والان أك اذام الغاا لاق هءععملاو لال4 !ىفاوراصدا ذفالذاولع

 كل مهدرب د لطاسم 1. نء« ذود ربامزبب ومد 'ةندي لحي ”ةوث ىالذاو دار أام لعن ىلءنو رداق امس

 كل د اك هرب لو طعس | ساانال هن قدس أن 0 ءرهار و<ةحر ممظما كلذ ساه“ لاقى ل

 ىزا#لاو 0 : ل اوه اذه مالغا لاق هءلع «ططس دعب هذع ىذرف ةبوتلاب ةجحرلا مد" ال هزمتقدس
 اموب عام هللا ا لد مالغلا لاق م دلك ىلع ةردقلا هل هللارع-غ قا احن س٠ ءاو لع ىلعدبأ لكل

 لاباممال_ةلا لات ىامالا ص روث لك ى ناتدق سا لاقهريغالس ام ىناخاغاوأ بحال
 هيج اصب باذعلا لع هنا سعب رعخكالاو هج ا وهنأ ىذربا امهدحأ نيئيشلانيذه

 نايكرملا ةااوريدتا ا.ه مالغلا لاق اوم ث ىف ماك: أ ىتحاه منههفون مالا نبذه ىلنيب ساس ث لاق
 بدلا اهلمعي ىتاالاسعالا نمرمااوريدلا ان تاع دكا رآلقاسلا ميأ سا” لاقحورلاو مسا ىف
 28 ءاعسحو دقو هللأ طاخ# ه. ةهنوكملا ارشرملا ىو هلأ أ :ءرهم# هنو ؟لاريخا ءينمريدتا ىكعسقحورلاو

 نءشلانب ذه ىرأ ىنامالغلا لاةريدا | لءذ ن.عانا موكا ذيانر.| هنالر يذنأ لعقد همضرتو هللا فرعتنأ
 هنعئشانلا قوذلا ل #ىهو ناس الادس>ىف ةفوردملا سلا س اولا امهامءداسغارمشلاو ريدا ىنعأ
 ا مريخ ل يتلو لح له ىقرعت نأ سحأذ سالاو مشااو رصولاو عمسلاو مالكسلا
 2 | 3ايام ل :هذ قاهعضو هصخاولا حلاو هو هذعتلأسام نام نا سنال | هيأ مهألا نس اش لاق رسال

 ردا يالا قول هزعردصم , لوهء> ىلع هءءطو قلاب ناسنالا ات ىلاعتو كرات ىناادلنانأودو
 دووَن أَن 0 منالاو لدءلاب هللا ىلا الا ىلاهتو لرانت مث بسند الو ثداح لك قة رواة لمعلا

 لءحو ع اطت_سالا هل نعءو تاوهثا ىلا ل. 1| ىلع ةءومطالا س 000 فبل رو 7 :.هلناسنالا 10

 رطل قالا ءاخينالسابت لاوسا نك وماله لاق م.كلاوأ و عيعتللا نسل قساورلل اع هد

 ساودلأو له نمو ءد الك ناطمعا دعو عام دال ذالا وراق المصنلاو 27 جرلاو لمعاني دملاو

 1 نه هءذربىدلاو هاطرالا ز ءئالزأ ايتن بلو لك ماو اراب لمعا|ىبءاوعهو هعاطتما

 ارتو هللا همحن ام ىل للا تنل تيسراعب | نههضرءاموبذكلا اوهىذلاه دضوهامارتو قدصلا

 قملاىلاالا عقال أ عومسأ | نههيذرداجمو تاوهشا|كازاغ م :لاك هللا هه ركر امى اراظنا| فرصوهو

 ََق 0 ءأأنم همسدص 20 اهو هللأ طخ“ ب >وبأم عود نأو هو ه د_ض تاربو هللا !ستك ىفامو ةظءعوملاك

 قا فو عام رضوا كاسمألا وهوه د2 كرو هدضرد ه>و ىلع هأفرم 0 ل هللا اهو اماضءةدال ١

 ريغىفايشع نأوهوهد كرو مءاعتاادص ةكريدتا فام مءسنوكمن أ نيا رلا نم ةدضرنا«وةمص#م
 ةوهشأا م لطب د.ملان ءردصب هنافناسنالا نامعد ىتتأتأو ولأ نهكلذ ىو سامو هنا لمد
 اهنا ل_سأد :ااووهش ند هللا ىذر» ىلا 57 ءااووهشو :لئانتلانووش تاو دن اناا ا دا

 نم للاى ذر ,ىدلا اوبرُشااو لكالاكن طبلاةوهشام اوامارح توك: نأ هطذعو الال>الانوك-:ال 1

 تلقا .ىذلاو» ب وهلا د واريثكو أ ناك الو 13 هل هللا هل - ًاامإلاد أ لكهتم ىل طاع ءالنأ كلذ

 قلك < ىانهتلاناتاعدقو طاب ماك>الا» ذه نك ذ ىو سامو تك هل س هلام لوانت» نا م هيأ

 لاق ماما م ءاءااو ف هي ال هم 1عهم .ج وأام لءف» نأدسملا ا .ءأ نمو ضعلكرحأو ريخلاءالا ىذ طرءالو

 عاهل ل



 لمن

 ناسنالاةممءطف عض عمىرامت>الاءزملاو هىذلا سسك!اوهتعاطتساو ناسنالاةداراسس ىملاب

 ةسبالم ىلع ماقأود نأ ةيوقلا هل قاخنو قال ةهثثو لطاسدلا كلذ هذع فرمصت !ةيوتلاه هللا ف

 نيوقملا تمحو فدك و هب سدتلا ىتح دلل لطاس ءلا| ذه ضورع تدسأم ىنري- افمالغاا لاق لطاسلا

 أ ند لو هلا هل +٠ نه ابنا ادن الا ىاخأسأ هللا نا ساس لاذ وتلا ىلا ادا ىت> تاسنالا ىلع

 ةءعو.طم ىهام عم هيلاتناالا لاكن م ىه ىتأ | س ُهُمْلإ فاق بكتاب ةساو هن ون الو هنو ةع

 هيناسسنالا قاس ىذلا نملاب هسا ةلاو لطأسو ءلا ضورع كل ذ نهأ ثنف تاوومشل | ىلا ل- اا نم هلع
 ف ذ عقب اغا هللا نع غاز نمو همصعملاب قالا نع غأ زةءاغااهذه ىلا ناسنالاراداسإق هءدح ىلع عمبطو

 7 نال1 | زكوخو ساعت ادا اناو ةنص+1 ,لكانلا هلع لة فانا قملان ا مالغلا لاقل طاسملا

 ىضرتماامعرنكءاو هنمع قمل اوهكالذو هءلااحا:كناسنالا ى ام د «ةءا ةدأب زنموناسالات ع

 ةيصعملاب لطأع ||كلذ قلاراسس) فالدنا ىلا لامو تاو لا ىلا سفنلا لمس كلذ نعناسنالا

 ١ بجوتدا قلاب مىلاهءو> روه:هؤّدن هنعلطأ لاهحازاب وهب وفعلا سوت تافهير ىدغاسم ىتاا

 قال ايها هةلدغ دقو مدآ ىلا اهمج مههحرم اذان أ |عم هفل ان ادمن 8 ىنريخا مالغل لاق باول

 ار لولا ةةيقاع نوكمأ نق نس هوك سدا 5 رثدعتةنوتلا 4 ةرصعم تنرق م هدفت لا اد فدك

 بح نة هتةلخ لدعأ اذهب اذا هرحمالام ىلا الئامفلاذلىلءاممقم ا نش .ه.ىرنن كو تاقعلا

 تاوثلاو ةةرالاهخودسف هتعاطو هةلاخا ضر ىلءامدقم مهاطعب ىرتو هم 16 هير ططسلا رج وت نم قالا

 سشدأ» اسس ناك اننا اذناب ةمصعملاهذه لوزن لَوُأن !ساهث لامه: د لصال ا فال هالامفل

 ل لل امل أل ءاعو .طمازإ اكو نيم او مالاو ةكنالال ءهونأ ل < ها قادم فرشأ ناك ىذلا

 ' ةقاامنرمالةعاطلاوناعالا ن ءعربكحاوربدقل او ةهظءااو ىمعلا هل تادرمالا امم درفن |اإف اهريغ
 ل هنن انا لع ني ةءصعملا ف هسفن ىلا» ءاوثمريصو ةءحلان مددت جأو مهع.ج قد الن نو د هنا ل ءذس

 ٠ لمع: ءافدسملا هل ادهقلادن ةعاطلاو ةمهلاو ىلا كلذ نمد ءفوهامو مدآىأر و همصعملا بحال هقعأ

 ىتلا ه ءىصعملا ىلا هلء1 هد وعلا مدآم زل لطاس !١ ىفهءماكرتشمنوكمل ىف 21 نعمد » ال هقرمص قد ٠ ا

 لج اشاء انو لاابلا ضور ع ببسب هر ةيصو فلا ثيحوماو هىلاهدامتنأو هودعدإ اهب ز

 ظ ةوتلا ه: حرقان اهل لدح قالا هكرتو هر دعىلا هل.م ةعرسسو ناسفالا فعضوؤفامسأ تسد قتوهؤاسنت

 0سم هول هءروقفةنوتلا الس لمكو ةمصعملا ىلا ل. ماةطرو نما ضوذمل

 | ادهأدل لوح دقووا.ء«أ تسد ءةوهواذث لد هللا نأ سدطار و ومس م

 طغسلأاق اك 0 ة هل هلهو هير ةمهت نم هحر ذعأ لء هل أهءاع لخدأو هن راه ابنا فال اىلاردان ادم

 ٍ موادب و ملا مز نأ هرم أوةبوئالةعاطتساتاسنالل هانت لح هللا لمع هدو: -ووههم-وتساىذلا

 كل ذيقهراهنالو هلءا «نءرتقمالاب راماو دع ضرالا ىل !ءو]ناهءهلأو نالدلا أو ةرمص»ملا نع هاهتو هءاع
 ْ ىاهبتلامو هسفن هتماغنآ ان ا ةعو همح ىلع هتعتمط تاء>ىذلا كاران ازخا ةالارحمو

 املأ مالك-لان متتكسف حا.صلاداز رهش كردأو « تاوهثلا

 لأ سانا مالثا!نأدعسلا كالا هيأ ىف 1 !اق 4م ةثامعستاادءرةرشع ةدماسخلا لالا تناك الذ
 اوفا نأ ق المنا عاطت  ساةَويق ىأ ىنريخأ كلذ د«: هل لاقاهت عءدراحأ ارداف نما لا اسما ع نءاساوم

 ظ ١ ىل_عرداق هناىرئالا هتداز را نع جرذعالو ئثءرهتءالهناعم الر اك ه1ااماب نانو راع

 بفرص



64 

 ا اما تامم_بةئوءامش )ال كل صفت نسل لضفلاب مهلك ءام اعل اهلدهش نموةللاصلالث أملا بد اض

 هلدوأ نال ئنن عىل -تتسانا [تاعد_ة: علل اع كَتءاحا ف كتءاصا نس>و

 ا هنءعىنريخأو سانلا ن ماددأ أتي لام لملا نم كان [دق هللانالالاة مق د-دأوايأربودأ

 قاخءاشالاى أنم هتردق تا ىنا امنا ن عىنريخأ مالغلا لاق اهنع ايت نادت ولاا

 ىلاهتو كرات ىر املاو ئد نمىنولضوهوالائ ا م دلا هذه ىف ىرب سلو ئه كلذ لء 3 نكد لو ىاخنا

 الا .ثىناذالهنأ ةهافءلاوةردقلا لاكع سولو ايت تقل نلللاو ْئثال نم ءامشالا قاذه نأ ىلعرداق
 ُى *عادتبا ىلع نور دعب الو عب :فل|نمهريغوراغ ءأاانمتال" الاعا اذصاما سا هةريزولا لاقّئُث م نه

 هتردق فرعت نأ تش ناف ةيدقأاةءذ ةصااه ذبل هلا عنص ىذلا ىن ادا امأونوقولؤ مهذائث ن مالا

 ىلءهلادت ام العو تاب ادهم كلذ انىقامللاف ان صأقركفلا لطأفءأ سال ادا أ ىل_عىلاعتو كرات 0

 ىهىتاارتماذغلا تال ضم ا مدعلا دءءاهدسوأ لد ىنل نع عأ الاى مل : نآىلءزداتهناودز لاك

 لولاة بآل ذكل نيمبو هنم كس ف نوك.ةال يح الذ كلل توه ضو أ دقو اضعتام دعت امشالاة دام

 بهذاذاو اة و لورامنلاانءاع ىف لدللاءاحو راهنلا بهذاذا ىتنايقاعتب امه أف راااو

 ىوط» نبأ فرءثال سهلا اننيلع تقرشأ اذاوار تم لولل فرعن لوراهنا!ءاح هتشحوو هتملظا لوألا
 هتردقي دو ءةءازع ء قالا! لاهفانمكلذلاشمأو اهمورغر 5 ةسم فرعث ل تدرعاذأو اهرو

 قااسدلاةردق نم ىتفرع كنا لاما! اهيأمالغلا لاق تملا لان مءادك ذالا راكمفاري_كامةريثك
 ىف ىلا هةماكا ةقولخ ىادنا اغا ساهث لاق هةلخت هدايا فدكى ريغ ناكل هراكذا عاطتسالام

 دارأ اهنا هتردق تءفتراو همءا مظاست هانا مالغلا لاقءايشالا عج احا هبورهدلا لبق ءةهدو>»وه

 نك: ةاكرهظأو اًطن هل ناالولف ه5 :ماك ١ موةا+ هتدارابو سا لاق مهدودو ل.ةقاالناداما

 حاسمملام الاكلا نعتت كسو حاصلا دازرهش كردأو ,ةدوحومةقراقلا

 لأسالل مالا ناديه كلا مأ ىذا, تااق ( ةثامعستلا دع ةريثع ةعدارلا ةلءللا تناك امافإل
 الا هتاقام ريغ سا ١ نم دحأ كريخال هنا ىنداب هل لاق خا هنع هءاح هه دقتملا لد اسما نعاسانعم

 نأ مهو قكلذ نمو اههو>و نع قئاًةملا ف رصو «ء_-ضوم نءعئارشلافدراولامااكدلا فدردق»

 هانعمهتهاك,ىاذنا قاضهنا لدوزع هللا ىفاسنلوق ل:ةدمةءلاهذه نم هتلايذوع|ةعاطتساامل ةماكدلا
 ردو مالكي || نااكمَي ةفصةردقلا ل ةردقامل هللا اك نانلنعم سدأو هتافصو هناذ داو ىلاءت هنأ
 ول آكفصوتالو هتلكن ودوه فصوب الو هنأ اما دعو هنأ ىلاعت دقق تافص لاكي !تافض

 م قمل ف ىقملا «:ءاكبءا._ثالا ىاخاغأو ايش اخ مل هن اكريغبو «ةلخ عج هتماك نا هوان
 حصار وغ لماذا ةوترك ذام تلك ةزعو ىنااهنارمأن متموفدق مالغا لاق نوقول

 نيك و لطاسلا ضرع نبأ نذف لطاسءااددض قلو ىتملا «ةملكت نامت ناخ اغا لوغت كتم
 لة وزع قااشلا لهو اعهتبم لصفا | ىلانوح اتصف نقوم لا ىلع سد: 1و هندم .ةثد ىح علل هضورع

 اذه لتدنبأ نذ لطاسو ال ضع موهقاذ ىدهءو دلل د 2 ل هل ضم م ألطاع ملاذ ىو

 نان الان كت 7 وىملابناسنالا نا ام هانا سا_:2لات ق+لاوهو هيام ىلع قاادن هضم ىذلا
 ىف للا اهامد ىتااهعاطت الا دس هد قول<وه ىذلا ق ول ىلع لطا .لا لغد تايلور كالسا 5

 لطاماا سدتلاراءةعالاا.ذوم ىلا ىلع ل طاملا لة داإة بسك اب سلا ءلاوةدارالاىهو تاسسفالا



 | ه8

 نافدوددغ نعهئافبضأن مزاك | هقب كان هنعهرسأ .ةزم نوكد نأو نام كسل نه هقث لعنوك» نأ

 ل2دالاعم م قادنا نس نع ىنري_تافساس«ث لاقةنامالاءادأن م سانا امجد :عرساامتكا
 ل2هالاىلافرعهد نأ ىغيش نكءاو قالنان-ىىالامدآى-.لة_كارالهنأمال_غلالاق براثالاو
 ىذأاامأ لاق ل_هالا ىلا هفريص نأ ب <ىذلاام يرام الل ساند اوخاىلاو هوة كس أم
 هفريصنىدلاأمأو راقولاو مارك الاو تناملا نيلو ناسألاةوال- حو حان لا ض هدف نيدلاو ال هفر صم

 مهنه عشا عءاضغال اومو-رفا حر فلاو م امس أىلع مهتدعا_هولاسلا لذدو ةحص* اان ناوخالل

 نهتنك اذاف هنود س 000 همه دنعامز ءأ هول كلذ هنماوفزعاذاف تاوفرملا نم

 0 حايسلادازر مش كردأو # هروعأ عدم ءج ىلع اداعا سم ع نكوكدوهل لذ أف 2ث ىلع كرخأ

 اهملا مالك !!نع

 كأنما مالغلانأد» هاا كل ااا وسأ ىنذاب تلاق 0 امعستلادع ةرمشعة ثلاثا هز الأ ا اماف

 ىرأى !سا..ث ربزولا هل لاق امتدو دأ هلدرو همد_ةدلألأ اسما نع سار زولاهل أساسا داعم 7

 ظ ندا ف كفوو ان كاع 2 !اناواامأ ةرثاهمناوخ اوةَتُثَن اوخخا نين ات ارينا

 ظ هوال-و قل ن .-ووذل موهنم بدصت لن افةريثاعملان او + اامأم اللا لاقةرشا ءااناوخا نم همهربع

 . كنولماسام لثع مهام اعوكل هنولذ امل هم مه لذ الب كتل موزه عطقت الف ةرشاعم ن سدو اظفل
 ٍْ دقس ا لاتمه د ءالون .ةمَّلمالآ نوك 00 طم ءةناسألاةءود- ءو ه>ول ا ةقالطن مهد

  سابنلا نيب ةموسقمىه له ىلامخنا نم قلن الذردقاا قازرالا نعىن ريخاناهلكرومالاءذد هانؤرع
 ظ ىلعةشعألا بلاط لمص ىذلا ام كلذكر مالا ناك اذاو هل بأ مانت ىفأ زر دسح | لكمل تاو حلاو

 | ىسأا هق ثم سك :ربل ناو هلو د> نم د:الفهلاز قمن اكن هنأ هفرعام تلطيف ةقشماتاكسترا

 0 الكوتم هب رىلعنوكم و سا كرت لهذى . ىلا ةب اغهسملا سولو هل صن الف هلار دم نك, ل ناو

 ظ قرر لكان ا

 قزرلا باطن 1 ا و ول رج 7

 نوكو هقزرةداصا ني _ةلادللا ف بهصملاةحارق مر نأ اماو بمص» نأ اما نيب رض ىلع بااطل !نآريغ
 ىلعالا نو« نأ نءهزنتااوهقز زر تاطا دا دعت الا لاص_خ ثالث ىف مور اةحاروو درج هياط ةضاع
 ا لوس م ال_غلا لاقهث .هملا سلط تاب نع ىئري_تأ ساعت * لاق هم ال- اا دوعن عج وردنإو سانلا

 ماقم رمل ااذهىلاال وال ءالكم ااامهمءم عطقن او ل_بوزء هللا ءمزحام مرح وهناء -أ امزاتالا
 كالذد هب ٌحهرد_ىلاهوبأ همضو هول < وهوءاظعو مال_ةللاو دحهجوءاملعلان هريضد نهووش سا

 سامشا مالغا لاق مىتام> ىف ىاندع هءرقثادلو ىقزر ىذلا هت دملا لاقو كل! ارب ريم ىلع ه- سا أ
 ليقول معلا ن ه ىلع هللا هتف ن 5 : لنا ةينأحورلا لاس مابعاص ملا ءلاامأءا ملعلا ن مرضت ندو
 كلهاوا ءطاو أ اممصمهرف تن اوس لانسا ءاناؤ هن سم .:أام ىم كلومقىف كا دصق تم هذ دقىناف

 ىفاسأ هق- صو نع لكو ىعرذهنه او ى د أره:ءْردع ىثن - علل أنآ د.رأانأو هثطخ نع تعفص

 ا ركل نع لد رتت نأ كنم س> اندوسالاءانالا ف ىفاصلا ا !لاكش | ىلع لكشأ هنال

 ٍ 0 لا لدا هلل انال ىذهأءم ىلع هماومأ لم لم سن أهم و ىلا م ىلع

 ٠ لئعلاءىضاااومأ سامث لاق ىعالل ىلا تضاف لاءاا لعب لهاجلاءافش لءس بيطلا: وادع ضدرملا
 تبحاص
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 كاملا نبامالغلا نأ دمع سلا كلا ا.هجأ ىنغاب تلأق ( ةثامعستلا لعبد رشعةبناقلا ةلمللا تناك امإق)
 ساب الو مل اح نم ىربام بس ىلع ثألملا د_:عنوكد نأرب زوال ىغيذي رب زولا ساهل لاق دانيا
 الما لاق كلما د_ذعرزب زولا يني زتب ىذلا ام ىنرياف ساس لاق هءاءك ربت هيأر لضفا هيلع
 امأس اه هل لاق هرماواله ذ_ىةنتو ىأرلاداد_بو ةدحصنلا نماهرم أ هلا ضوق ىتلا ةنامالاءادأ
 هاياودل قا ميو هأ ضر ىضتةدأم لع هدو هطدمب:ة<4نأربزولا ىلع كاك ننس
 اف سعلاو لظا اباك-ةراور وجل ايهاضرانتا كل ان اك اذا َدإ.حلا اعىنرمخأ نكءاو بحاورمأ هناف
 رد ةدال هءأرو هتومثوهاود نع هفرص»:نأدارأن ا هنافرئاجلا كاملا كل ذةرشعي ىلةباوه اذاريزولا ةلمح
 ناحأف اذه ىف لوةتاغاو دعةيعرالراصو كلذرزو لو هيأر هل نس>و هاوه نع هعباتوهناو كل ذ ىلع
 نكرلو اطذنا نم هيك: راامىلعههأتاذاوهاا الاورزولان مريزولااهعأ ترث ذامناالئاقمالغاا
 روجلان مهرذ<عو فاصنالاو لد هلا قدرط هل نيس نأ اذه لثمىف كمل اهرواش ا ذأربزولا ىلع بحي

 نه همزأ. اع هرد<وباوثلا نمهكلذقاهءفهءغربو هيعرلا قدري_سا|نسح هفرعت وفا قع الاو ٍ

 قنالةفطا ةةنرطدداب | هتقرافعالا هل ةلم- الفالاو دارملا ل. همالك ىلا فطعو لامناف تاقعلا
 كلا | ىلع ةءعرلا قامو ةرعرلا ىلع كلما ق> ام ىنرم> اقريزولا لاق ة>ارلا مه د_>او لك ةقراعملا
 ىلع ةعرلا دو هلو رو هللا ىذريو هيضرباوق هنوعيطن و أ امن ةرذب هولمز هب مسه :م أب ىذلا لاق
 هءاطعاو هنود سفنالا لذ وةعاطلاو عههلا ةبعرلا ىلع كلل! نأ كموءرح وسو مهلاومأ ظفح كلما
 هنعّلتا اسامى تنسب دق ساهل اق هناسحاو هل دعن م مهالوأ اع هءاعءاذثلا نسحو هق> باو
 ةيعرلا دس من مالغلا لاق تاقام ريغ كاملا ىلع ةبعرال ىب له ىنري_افةءرلاو كاملا قس نم
 هنال مويا هةح عاض نم ريض هملع موقدح عامطن أوه و <-.ءرلا ىلع كما ىق>نهس> وأ كلا ىلع
 الب تأ هءلع بح اك.1لوأ نذ ةيعراا ند عامسض نمالاءةهءفو هكسام لاوزو كلا الهنوكمال
 لاقهكلم مود ةثالثلا ذه ةمزالميف ةسايسلا -الصاو ةمعرلا حالصاو ني دلا حالصا ىهوءاءشأ ةثالث
 ءاماعلالامهتساو مه:ةسةماقاو مهقحءادأ» لاق ةءعرلا حالصا ىف مة: نأ ىغبفي فدك ىنريسأف
 لّقثلا فرفذتو م- لاو مأ نع ف كدااو م-متامد نحو ضد نم مهضعد فاس صن او مهميلعتلءاككسملاو
 نمهدحال ى> كلا ا ىلع سل مالغلا لاق كِل | ىلءرب زولا ىو ام ىنري_تاقلاق مههشو.جهءوقتو مهذع
 ىأرلا أ طذدنع هءمم مست ىدال ىلوالا لا. ص ثالثا رزوأل اع بحاولا قلانمسجوأ سن انلا

 راظ::ةكلااد_دعربز ولا هلم ن حسان ا معمل هيناثل ابىأ رلاداد دنع هرغ 7 اوكملإل ماعلا عافتنالاو

 ةدعرلاو كاملا ن«كاذد هاا ذاريز ولانأ ةلاملاو حانلا ضفخو ريقوتلاو لالجالانيمن ةيعرلاهيلا
 كلا تافص نهىل4-ةاقامع- مجح دع“ س ا6*لاق هنو. اع م-4فوو هزوهركد ام مهذع عفد
 ضرعءلاب بوةهاةسلاو ب ذكلانعن اسسألا طفل غش أم ىنربخ افك ذم هتاءقو ة.عرلاورزولاو

 الامن أشىف قط الو تانسملاوريخلارالا ملكت التأنأ لال ىغش مالغلا لاق مالك !ى طارفالاو

 ظآ0 اررضءودمل الو هّقب دصا باطن الووؤ دعل هدم همم 1 ديول نعلق الوهمءمتلا رو هدئمد

 رك شالو هَعِمَم لا ىلع عفانلاراضا اوه هنال ىلاعت هللاالا هريش قئدو# ريت ىتحترب نءأنعدالو هتاطلم
 ل ثم مالكءلانأ ٍل-ءاو ساخلا نيد ضب او هنا نم مال اورزولا«مزاءالثا لو لكشال راسم كلا

 دعب هئاسسف ارريض ىف عقب اسمرف هيشفد نم دنع هرمم عدون نأر ذدأو هدر ىلع د>أ ردةبالذفئاذاموسلا
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 ىوهملاهلجاذا لقاسعلا لجرلان ا ل_.قدقو ب اتءلا | - 71 ء5عقو فمك فةف+ ءمضلار ءطلانمدوذوأ

 هلحاذاف هاوهو هنوهش د :«بررهشوهاذس>امم عزتمف هلقعبر مالا كلذ - .ةاعربدتبسمأ ىلع ةومشتلاو

 سرفلا  كراذا هتوسورفؤ قرهاملاسرافلا ل-ثمههلقعل هنأ ى عشب صأىل ءةرمدلاوىوملا

 الوللعالاهبةستاكن ماعأو دب ربأم ىلع عم ىضعي و مدت ةدسلا ىهيلوكلا ماعللاب هب ذي هناف نعرالا

 ” ية ارهر نم لاس اباء ناماسسوجلا 1 ا اوه دعوى ر

 ىنريخ اف كد كلذ تاءقدقو تلقاه تق دص سا لاق هذءالاحأو 2 ل١ ف دوكءالو نيكءااحلا

 باطفام-_محاصاءوفرصاذامال هلا لاق اوفادةوهذلاو وهل الا وأ ل ّمءلاو اعفان مللانوكد ىب 2
 الااءثدلاباطفامةقريصد نأ ا م_مح اا ىغ بشن سدل نكسلو تاعفان امهباكلعلاو لعل نالورختالا
 نإ نحنا ىنريخافلاقدرخ 0 0 د .هدامراد ع

 لهفتي فنك_ةهشادمت نع هلة شءالذ لجرلا لعفاذاف لاق حلاصلا لمعت أل اق «» .اقهبلءعشدو تاسنالا مزم»

 0 ز-اممملهكنأهلى ةم# ةعاسنو رشعو ةعدرأ هلل اودهرا منامالغلا لاق امم هل دءال ىنلا ةشمدملا ف

 )01و صراط :ءدللا داو أرجو ةشرعملاتاطىفاد>او

 ملاذاف تاءنلاو سرغلاو لمءال عدومام مف سدل ىتااهءدملا ضرالاكوهامتاف معد دذع س هاو القاع

 لعريش ناسنالا كل ذ5 |:_سحارم تتدنأ تس ءرغو لهءال تهاذاور مام ةعفذ ال سرغتو لمعلا مهت

 لاق هنأشام لةعريغ علا ن 0 ذ سرغاذاف معلا هيف سرب ى + >م كن د

 قنزخو ادق سانت لاك اس4 لةعالوا تا. ناو ا. وام سكه اهمعطم ناوأ تملعت ىنا اًةمرهملا 2

 مالعلا لاتن اطلس ١1 قونأنأى ةيدنافل ىنرخاةمااك-ا 1١ [ده نأ هلم .ةدو نك]و كلذ نءةءاخالا

 ْ هد٠ ىرمأ مامزو ىفع طاسموهو الموس ىلعه] لهجأ الن أ عس.طتسأ فمل ولاق ةاديس كم 1ع هل لءءال

 ْ ىت>ام س اس2 لاق كاع هأ نا طاس دار ءطع از اف تألم .و ىناا قوة َكءلع هناطا. اغا مالؤلا لاق

 | هنع ىنالنأو هريس مت لودي د ل اىأرلاو ة.نالعا اورسلا فدا متالاو ةعصن ا!لاقريزولا ىلع كمل

 ْ او الم هحاودسعا مق ن مهاب اهداؤواع لفعل أةلقو ةارلع عالطال أب قءةوه اهمأش

 امل اريزو تنك اذا مالغا لاق كلما عمرنزولا هلءةدىذلا ام ىنريدخ أ ساه لاق هيلع هطقم بات ةخلاو

 ردقىلءةداسملاه-:مْكءلط نكماو افا كمل كمو نكمل ذه نمل نأ تددجأو

 اذافهملعدءا ارا ل5 هننم كلذ نوكمفالهأ اه كري هل زم بل سنت لزيت تارا ال

 م يتوج لاا طصدىدلادا. ءسصأا ل منوك-ت ذاه اهل ربل هلزنم كسفن تازنو هما< تررتغا

 . املف ةفيملا كت نه لك أمف ناك ما كلذ ىلا أ: دسالا لءسق امو حرط» واجعلا هتحامل اه دول
 وهو هرهظ ىلع د.د عع و هيل |ىرب دامصلا ل» أو هفاأود أم_صلأب سن مل للا كلذ ىلا ءددرترثك

 دقدسالاا ذه نا سفن ىفلاقهدلا هألذنو هرهساسنةةساوهل دسالا نوكس دادهلا اراه: ءق هلد ذب بعلب

 بووداصا أ رسما ذ شو> ولا نم هريغ ل-؛ههداد خلسأو هم رأى الا ىرأ امو هنأ امو ىلا عضدت

 دايصلا نيرضوه دي عقر عادب د هامضع بضغدأب ءصلا عنصام دسالا ىأرالف هب ءوعمطو د سالارهظ ىلع

 نوك»نأر زولل ىن 2 ذم هنأ تاع كلذ نفاعيِزَم هقزمو ءاوقت ظهحر طم هثاعمأ فهل ام 3-3

 ٍ ةازربس كوقأو # هيلع كلا أبت هفهيأر لضغل هءاعرسأ| عةنالو هل اح نهىرب أم .س> ىلع كمل | دنع

 حابملا مالك 1١ 2000 حايصلا

 اءان)
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 ايرهاعامناملعت ا ةساأ مك ورظانلاام1لاشتانتلمح اش شرصمالا ىعااذه ىحاصودعم
 انادي الدلالاةفالمغتالو ا متنافداسفلا همفرث "ام نونا نات اتنالاك |نمناةساا|بحاص هماع

 امم لاقامويأر نعاس مني ملاسإف ةليحلا نم كدنعاعانرب اف هلك أنام رامثلاه فه نم تمصةْت | نها
 اهرامات عت ىلاةرهذلا نمكدت ةيودر وا عدعقمااج اكل جو ىعالا وقل نا ثلذ ىفةلم لا

 لمبسلا ىلا هي دم لعجو دق لجو نميالام اقئرامثلا نهتدص| أمت اىضاهمتلا ناك

 ها اتسلا قاما د 0 دءةااراصفةره*ىلاو ا دأ ىدح

 فادسفتالن أ ىلع كده اعأ ل أ لاءقلاه طه أم مكس ما .4لاقو ءاح 33 نانا بحاضاذاوردتلا
 خ ” الاو موقمال دعقمأن د |نالءاشالا نمئتىلا لصننأ ارددنالا دنا تاع دقهلالا ةقتاتسلاازه

 فقيل ٠ كرد للا نات ياكل ا ناحل 0 نزاسو هيلو ناد 5 عا

 نانو نظىل_ءدعتاا|تاجو تؤذق لالا ينالوا اك ىناتسفامتدف[ف دكو (وعنص

 ناتسلانءامهه-رخاوو ديدشةبو ةعاممق اعوام هذا را :اموأ قع هسا كد دهع

 أماو فردت ابال اان ةك رحال ىلا سفن ال لاه دعقماو سف :اايالاريصسال هال د سعال لاش ى عالاو

 رضصلانع ءى-م:دوريدلاب رهأب ىذلا ل ةءاللا:مرطاسن !اودمعلا هىزاعىذلالمعاللا امم هنأف نت لأ

 ىاىفريخ افاذه كلو تاءقدقو تقدص سامه لات تامءل اوباوخلا ف ناكرتشة را

 نم اللا لاق كلذ نو ساسع: لاق هطعهعفنب واسملاع هللا ناك ن ,همالغا لاق د لد ا

 هدشأ نف ساهرا تاب ناك نم مالغاا لاق لضفأ مهمأو لاقهطغم تذحتد و هيراضر سداد
 مدر - 35 لافت لق مهقرأ نم ىل درا كاما فلانا ايصولل ابل اعالا ىل- ءناك نهلاتاراسمتخا

 فر اها ىذلال د مناك ثوم ا قراوط هسفن ىل- ءلءدأن منال المأ مواقأو ارك ذل

 درا وتكمل! لأ ساسشلات اقةيريوءافصالاو [راادادزتالو ةقءقللا فرعد هناف ةفاصلاو آرملا

 لضفأ ضرالازو: :ك ىأف لاق هدممتو هللا ءافعت لان س>أءاسمءأاز ون ال ازوخت لاق

 حاسمملا ءالكتلا نع تنكس ه حان صلادازرمهكردأ أو« فورعملا عانطدالاق

 نبال لاقاااساعةرب زلات ديعسلا كلما بأ نخلي تاق( اهعستا ادعي ةريشع ةيدامل ال ءلل | تن اك اف

 ىنريخ افاد ه كالوق تاع .ةدقو تق دصلاق فورءملا عاطن اهل لاق ل_فأ ضرالاز ول ياك
 ىأ ىأرلاامأو لعتلا نع معلا اغا مالغا لاق اسهذم عمك ىذلا نعو نهذلاو ىأ أرلاو معلا هفاتل ا ةثالثلا نع

 ل ١١| له هرف نءقجا نذ لقعلا ىف موعاتجاو مهتام ةوركفدلا نم هنأقن هذا امأو برا اعلا ن نم هنأف ١

 كلذ كنمتاءق دقو تقدد س اسه”لاقاءيص مناك 0 ءاك ناك لاصملا .

 ىرملاهريغن لد قئارلا قئافلان هنأ اوةداتولا ةنطذ اودي دسا|ىأرلاىذ ماعلا لاسعلا نع ىنربخأو
 هلعاتربغ ل-رلا ىلع ات ا داذا نيتاسصان !نمت هنأ هلا تلا هوهشلاو 5

 00 نقلا نوه ىذلارساكنلا باسةءلا ل5 هتاكو نهر ال1 :
 هءؤ عضو “لرش هه !!بصننهلدرلا غرفاماف هكرشم د: دقادام_ءال-رراظنذاكلذك و دامني وقر |

 لرش نمدهاشام ىدذ ى ء-ةومدااو ىوحلا هءاعتلغفم :الا ةمطتلا ل اةءاارصب أ كلذدنءفمل ةءطق
 قكرتشافمهبللا ةءلعتلا لع مهو تس امملاوح ندر نال م عقو نم لك لاسملاءوس نمو 0

 ماج هيفعقيا كرش تيصفان أل اقوا د_ثاءدع م هتف هكرشىفباةءااىاردا.فااءاحاملفكرمشلا ٠



 لي
 لام هم مورحات ل- رُكْضرأ ىلاءاح هنا كإلإل لمة#ضرالا كل: لد ىت> لاما ل-رلا كلذ قاطناو

 كد أحن نهو ٌتدثأ ند , | نهر تنأ نم هل لاقو هرضحأو هءلا لسر أف ام هرهاوج هب عاد هد نأ ديرب ريد

 نا راو ىناطعأض رالا ك[:ك|مناواذكو اذك ضرأ نهى :ار]لاتف كح احامو ىضرأىا

 لهأ» ىذه تدلع امن :كلملا هل لا 2 تدل ودوم ناو هاك هضرالا» هذه نم هرهاو> هدأ عاتنأ

 لاقاذك واذ فذ :مىذر 7 قتت ةقن ا اقر كلا ىف: 0 ةمول لك ف مهام ذخآ ى :أ نم ىضرأ

 0 ىناهل لاسةؤ همساص ىلا هل دوأ ىتسىد, تحن ةنامأوهاسغاوْئثهنمىل سءا لالا تارخات هلاد]

 حاس فلاداز رم كر دأو« هه. جلا اوم كل سفن ىدفت ى ٍ> ىضرأ نم لي ثمعم ذأ كراس

 املا مالك ]6 نكت تكسو

 حاستاللاترثاملاكلا!نأ د.هسلا كلا |اسهيأ ىنغاب تاق( هثامعستلا ل ء«يرشاعلالم لا تناك اءاف)
 لااااذوم كك سفن ىدفت نسل هانا تأت نأ ن5ءالهضرأن هرهاو+لا ىرتش:تأد» روىدلا

 ماقا نملك ىلءماع 1| ذهرو> ناتماع دقو سكءلم نيب تهقورقهسفن ىف ل> رلالاةفكا]هتوأ

 ناك لاما عج هدد 0116 ناو ىتداح دأ لوامهنمدناللا ماب اهذو ىالهن اك هضرا ل نان هضراب

 اريسب أزح لاسملا اذه نمد, طع أن أ ىوسةل_ءحىل داو هنهددال لاملا ى>اص ل111: ءىك اله
 ىتح ىهفت توق ضرالا» له ىصدخ نم بد اخو لالالا اذه نعو ىمفن نع ا

 ىاه_د واوهذه هضرا نم ىبصندخ آو هدب طعاا عه ءضرأد- ةنوك اورهاوملا نمديراام عاتبأ

 نمثل ذهو زد أعقب انغام كان |الطزواختو هدم وعر ا :ئ 5 :داك لا. بحاص

 هز< لاما ذهو ىسفن ىدتفأ انا كالا هأهلل /اقو كلا اعدرح ا: | انام ارشاتاك اذاايوص لاسم
 هلا ل-رلاىرتش اذن هب نإ همس كما سنمانللا لوقا هنن خوخ | ىتد 5 ل ددنم نمريهد

 لا ةهرئاد | كا ضرأب ى 5 ارهاودك اوه ” الل لاثم لداملا كا| اق هما ص ىلأ ي ىاظنأو رهاود هعدج

 ظ ثاسنالاؤ أم هل لاثمهعمىذلالا 11 وأنت دلا بلط نا لاثم لامس حاص لج رلاو ملاصلاأ لملاو تان 2

 ْ وكف. هر : الا ماط نع ؛وب ىلذيال نأ امة دلا ف ةثرعملا بلط» نأ ى ةهنا تاع شاذ تدأرا» و

 سام لاق اماط ىف هتامح نم فرص اس: هر الا ىضراو ضرالا ب م نمدلاناسعا.ندلا ىضرادق

 لءافوتاو مدل سحاصت اقءلاب , صةخاغاوأ ناةءلاو تاوثلا ىفءأر سو ورااود سهلا لذ ىب :ريخأو

 ةروتل وا ودع سفنلا سد بودل: .تدومتاةءطااو ت اوومشلاىلال !ء١1نوكمدقمالغلا لاق ثاد امانا

 حوراابالاد..-الو د درعا هنمدمال شاملا نا ىلءءاءشالا زبه: :اهدضوءات ؛ ام لءفد نهد برعالاو أونم

 8 ةامهف ةرج "الاف عفت ام ىلا تافتاالاو است دلاىف هذ 1| صال_ابح ورلاةراهطو

 ١ ىتاكرت_ثمحو رلاو د اكاد لالا ل“ ا ملأ كر 1 رلاعالا فور هشمو نامل

 | نات سن باص ل-هرامهدخ !نذالادعقلاو ىتالا ل_؛مكاذو تاقءلاوتاوثلا فو لاسعالا

 ا دعتاا ل اقتاَت سلأر ما تءاطاسإف هب رضي ارما هرؤاءنصالو هرفا سفن النا | م هرعأو هنأ سامهاثدأر

 | كنالثناغةفاهنم لك ” الاوبلام الا ىلعر دق تساوا مر متشادقو ةءرطاراسٌعا ىر اىنا كك و ىعالل
 | ؛تساوالف اغاسمنع تنك د-قوىلا ترك ذدقك هع و ىعالا لاف لك أ:ا.ءاهنمانتئاو نيل- لا عد
 | ىلءر اظانا|امه انأذاكلذك امهام ذممق كلذ لد هم فهل للا اها هرصناتسأى : 500

 ْ انا ىرتاك ن نو رامثلا هده نها 0 "ب كوورساار زو مار زر تطل :

 ااا



 لتر

 اسم أ ءللكملا نع تنك 03 جايا ا

 مالكع مس اما داعءلج كل !نادءءسلا كلا اا هعأ ىف, تاق هئا هعستاادعبةعساتلاةلمللا تناك انذإ
 اورضغ دغىف ك!اريصقىلااو ريض نا ء أرك ىلا ةرهموءالضفلاءاك ذاوءاسماعلاو ذر اهبرعا ساس

 ماقف كا نسا ىدب ل_ءقور "واي ء اند لو دلاب م4نذا كامات اب ىلءاوهّم+ا !ملقأعمج

 الو شو > ولا نم دال دهن نادسالا له هس ىلع ث# سدا ساهل لاةف سا هئأ رصسو ك1! نبا

 لاقكل ذر ءؤوأ دل | ل1اريزو ىأراأ مالا ال_ءاا لاق مالظا اروخأ أنرئةد نأ عش

 زعهتلاوهفىلطالا مئتادلا امأمالغا لاق ملوك نم مئادلااموءان :دكامو قطا ئادلا امى : م
 مونوهفه-نوك نم او لادا ندلات أن وك مآ وءاهتن البرج آوعادتم| الد :ُلّوأ هنال]_-و

 لا أنا تلعنءأ ن ءىنربتن ارز ريغ كذم هد اءقو تاقاسعؤ تقد_ص سا لاتهرخك الا

 اهرمأ ل”ان نئاكْئش نم نكم لو تقلخ اهندلا نال الغلا لاقةرخ< الاوهام انوا ندلاوهننوكملا

 ةداعا ىع دس كال ذو لا عالا ىلعءأز +لا تح وت سملا اوزلا عد : رمم ضرع اجناربغلّوالانوكءااىلا

 برب نأ ن>أ ىئنامغ لد مهتلمقو تاقاةتقدد سا هةلاقىفا لان وك-ا|نهةرح: ”الاف ىناغلا

 ىلع ءاز از ارادا هنأ نم كلذ تاغمال_.هلالاق نينو كءاأنم مئادلا اوه ور م هذ نأ تع نبأن م

 رولا نم مالغلا لاق اعد أ امئدلا لهأ ىأىنربخأ سا. مثلاق لاوزال, قاءاااه دعأ ىتاالاعالا

 رادف هنأ ل-ءدناك نء «مال-غلا لاةفءا ند ىلع هنرحخ رد ىذللا ع نمو ساهملاقها ند ىلع هترخ 1

 رثفالادءاداةدحأ امندلا هذه ىف ناكول هنأ ربما ا ةلاد- 1# هاو :ًاوءان هالالا قاذامهنأو ةمطقنم

 هلورح ا الف امن دول ن ند ل نهم الغلا لقا هريغمةرتنآ مهتتست له ىنريتخأ سا لاقةربن'الا ىلعاوندلا

 ريمأ مل ىتنا يذلا عاب ضل اءالؤد لهألذ 79 ءاانورئا. د مهىذلاداعملاو ها :دلاتد ًارنكءاو

 مهتم لع ند اص شهر لكوو الوجأ مهتم ددحاو لكل برضو هنو هز لان م هرم را .فمواشدأو اة ءضاتد

 تورش ل >الاى هن دقو هبرمأ أم لمع ل ن هو ىءضأ|ناذ د نهدي لكرملا صحتين البر 1 ١

 يلو ةرلمللاو ةاذو ل سعلان ءاواكأا 15 لسعتسما |قوقش نم م4 مسرذا كل ذك مهاهيبق بةوعدل ١

 نءاولعام عم مغلاو ىق.ضلا نم همف مدام ىلعاوربدو مهرو عءا رودو ذدنو هنأو رماىدلال .ءاآىئاوناوت ٠
 أذا هدم دس عشا اي كرلاب اسوةرعسلاةوال اكلت .اوعنقواهبلا نو رتاصمهىتلا هيوقعلاك لت ٠

 لا الااهيفاهلهاليرضوراصنالااهيفريضترادامتدلانأاةةرعف تدءلا كلذ نمد والا هلأ ءاس

 قة اتم 2[ثءح نيكل الا ن نو ل تاداب : دلا ف نوكت ىتلا ةلماقل !ةوالملاددحو نو
 ٍدَو سام“ لاق نِزئاْلا نم ناك دله اًلاوو الد كد «كاتفتل لوةاكد ىلع هتزخ آر ثؤ, نمو هنزخآ ||

 الفنا نالا ىلع نيطام امتد أر دق ىكاو كذم كل ذتاءقوةرتنح الاو اين دل ارمأ نم تركن امتع“
 ناودام1 | ىف ه>ورب رارضا كل لق هشرعملا تاط ىلع د علال ةأ تان نافاتئعامهواعما ههئاضوأن هه[ ظ

 نها مالغلا لاقا»م نمغلا ءةلامبطرالا لويس هإ ساو هد سوار ارضاء ذناك ةرخ "الا ىلع لأ 1
 رئاخو لداع نيكس لثمخرخ”الاواس ثدلارعأ تنأرىنافهزن" الا ءصوتت ارثولا ف ةديعكلا ملا

 هلامذخاالاراأ | نمادحا عيالك لم! كل ذ ناكو تا هنوراءاوراصما ت اذرئادا كل | ضرأ تناكو 1

 هناتلداعلات "ماو شما ىف ضرالا كل: بهن نم نوم.فدا-1 كل ذىل هنو رباص مهو هتراجتو 1

 اممهرهاوج هب عاتيءاراب+لاكلإ|ضرأ ىلا طن. ناهرمأو ارفاوال ءءاطءاوهذزأ لدا ن مال ثعت

 ع هلل 0



]0 
 ةفيلخ هلءهأ ادد نم هم- ممن هنالهدالب فهدامع ن مءامد ند نالها اأو كلا ني «تمانع

 ةهاقتمسالاو قحاب لمعلاو نذ لاو عار ُنلاةماقأو فا.منالاو لدعلاي م يفءرمأ انو هدة عال ءكوو

 نكح فام ءطم هب رمال وأ ءءهم هاشم ناك هلنأرع أامع مهنم لع نش اوم-أو بحأام ىلعم هزم

 طخ أطخأ هنئارم امريغم مهنم لعن هو نيز.هار حج أ عت الةناءارج كمت ان

 لها لو هللا نال مسن ةرخخ“ الا فالورلا امامندلا 570 أر : ىلا غةاَددرت اوهبر ىهعواذ "5

 انةريصت نسحو مهتسانل دعن مْنأ ع اوهانو ازور 33و دأع هلأ ن مآل نسا الوات اورو

 ىفهللاهمهأ املات مم ءدح او لكو ههاعنا دز بجو تشارك 0 0 أ موعم

 روعه أمد ءانأامغا ىنال هللأر كاانأو هلضؤو هتمعت بيس هيلع انكلاو ىلا هله 5 تلا ىقا اوعلابو كلذ

 ارامش ام ههتط دحاو لك لاذ قو اصف :مهياعو ىلع هننا كانك ضاردأ ع ا اوه ل ىأقو

 هعملعدادد نسأا نمتغلب نحت را تالا نمناك اماورك ذووالااذغرمأن مر ا

 دقورا,مااو لءالا فال:اكماك1 فالتاو نامرملا نمانا ف ىذلا هلل داو نية 31قضوضأللا

 أثراو هلعحو اع. طمأن هل الغلا اذه نةزر ىذلا ىلاعت هللا دم فة انءاعو مبا ءامسظ عام - ! كلذ ناك

 اكل ءريص» ىت-تاريتأل اةفوم تاكرملاديعس هلع نأ هاحو ةهر 0 هول أسناهءفرال- «ث هوالدنا نم

 ظ را كوه: فانومالا تاكك اه نم م 70 فاصنالاو لدا ا ا

 ّْ 841 او لك ف رصناو هيد. اوللمةو كاز كو هللاو د فموءا علا 1. ىلا ماق ملاك ن ءتلملا غرف

 اةقئارمعلا نمدل ىضم اذ نام درو هاما هلاعدو مالفل أمهنأو هت و

 هرو متم نيةسوةثا مها هر 3 وة دملا طدو فارم هقهأ ىعق مولع! !ه للعلن اكل ادازأ

 | ارامتالوالم ءاهمماهت ن ءاول ةفالثأ وهرب ءاوءاذعأاو ءاكك لان مةثالث هل بترو ه.ةمالّءلا ل_ه>و

 ْ مده ريصا ى ا ءاياهنواعنوالا لعنوكدال نأ ىلعاوصر - وامو ةرودصةم لك ف هءءاوساحنأو

 ْ لكى هءلاثوعقرب ومولعا | فاذ.ت 1 نءاهق هل هنوهلعبأب ةروصّقم لك تاي ىلعنو.» .:كهوافراع مولعلا

 اراسمنوال ءلهمدلعت نع نورخفالاورا دو مالغا | ىل- ءاولل_.ةأءاماعلا نا ُممولعلا نم هفر ءاممأن أةعيس

 ملاممل ءلالومقو م-هفلاة دودو لةءلاءاكذ نه مالءالر واف مولعا| نع ءمهدزعا أ ثهنءنورخؤءالو

 نهروهظ: *تفا كاللان اك: 5 46د اوهدلو هءاءتامر ادم 0 سألك قكاالنو هذرباولة حو هلهقدحالروظم

ىل طءأن مطقأن ًارامءاؤا هاا لاقوال_.جاب درا زنا
 ا 0 علا لثمامؤق

 0 ءاملعأ أع » قافو كي د ليدح د 1ع لكبر هظ فن دنس ةربثص ىتنثاد دم مال هلأ ألف ا كى _هتمو

  داولاا ذم كا هيأ كن. هءارقأ هلاول اود دلاو كلما ىلءا.اعل اهي ىلا هنامز ىف نبذل ءاكسحلاو
 جرف ف هغادام عل :ار هب كسو تقول ءاماعن مدس ناك ل تح لع لك لع ناد «: هيكل انيتأ دقو دس هال

 |[ المهن عاسدللال ارو لك وزع هلا ا نو للامر قا 2-5 ىف دازواديدشاحرف كلذ. كلا

لعت دقاذه ى مانا ىنورهخأو ىنولا دقءا هلعلانأس انثي ءاد] لاو رب زولا سا .هب امد مىهحال
 ظ 

 ٠ لع دصسف ساث هان لوةناؤ كلذ ىف همدقت ن هقأف ىد هأهوءاعدقو الا لءمولعلان مى . لَو ملع لك

 2 ةءضمتوك-:نآآلا هالال هلا ىف تناكولو ةتوقاءلا تءألاقو ل! ىدم ل .ةو ل وزع هنئكلذ

 للاءامنااثاوه الواام ىلع هر دلل وا همك نوك, نأ نه: لاهو ًءايؤ ةرهوجا ذه كن او جارسلاك

 دازرعُم ا #* ءارءالاؤءاملعلا ضاوخ نم أ ههج امج فد دزءانع هلظةيشماو "1 أذل يلام



 ا

 نءاوهد ربك نابرضلاب م4كريشن و مهددومذخأ هلال هله ىلع مد آرامإف الغمغاودادز كلذ دزعف

 اوهروذاوم مهم رضرلا صعد او ماع ب ضغ كال ذ دن ءةلاؤساأق هم .عروأ م .غالااودأ دز لفةلاخلا كلت

 دالوالابالوةثمل> رلاذ أرااتاغن ناكم ىفىواملا هذ لة رضاح إلا تناكورادلا ىف هما دق نم

 محادول:ةئالّوأةأر ا ااوغدلوةل سل! نماوسرخ دق تا. ل اباذاوا ميفامرظنت كسل ةعرسةلسلا تدقفو

 اهأكلذت توكة جر منورادلا ىوا لا كرم ىواملا ادع امراةصااورأم كا اوكلهاوزادلا ف اوراد

 ىلاعت هتللاهردق ع اسف بمطد ل: ىلا هت هللا هد ربل ا نشب :نأدل سمانأسنالا نات اع د.ءءلاكالاا

 سأيلادعب كدلورو دل. .« هللارق من ور كامةرارع ستايل هدارأو

 رب زولاماق مب ةيعرلاو ىلا هت هنن نضر ملا نيلداءلاءا مدنا نم هل عك نأ ىلاعت هللا ل اسف نفوذ لو تمطو

 اموءائكسملاءاماءااءارزولاءالؤهىتوخاكلهرك ذامتةةكو تماع دق ىف كمللاامأ لاق ةوعداسلا

 نملا اوس نع ه.ت زد امو ك دريس نس-و كل د- ءنمهوةطوأموّث !١١1هأ كترض> ىفهءاوءأك#

 هالو ىذلا هنت دملا لوق أذان امأو كال |اهما امملع بدا ولاضء ن مكلذو مهن عوف ضو ثء>كوملا ا

 تمدامو ل دوو والا اذاموا اركمشو دب نأ ىلءاناب اوك اعأوه: جركل احالصكاطعأوهةمعت

 نسح>انا ل. 5ل ةوانفعض عم اند ءاع ل ءطةس نأ دحأ عبط ع  الواما: ىغنالوارو- فوت ملاتمف

 رع اوكعاادوسالا عم ى م ىب) ؟ماااضأ ل قار اكلها نا مهرششو الد اع موكءل ناك ندأب اعرلا

 اذه ٌَكقزرو كدو> ونانم اعرتنأث .-اعادادج كلذ ىلع ىلاعت هلل د/افرئ اذ |ناطا اا عمى :كساأالو

 هلدلوال "نمل ءةدقو لا صا ادلولا امن :دلا ىفاءاط»لا لجن ال نسلا ىف نوطل او سايل !دعد كرامملادلولا

 ارد ئلءا فد بها داولااذه ترطعأ ىلاعت هقلاب ذا نحو كلل دع موب تاور ك ذالو هل ةيقاعال

 راصام ل ثم تال ذك ةراصو لرد ل. والت ريس نسكت لم أءوانم اعيىلل ات هللأ نم همم كرا ء1ادلولا

 نءتتكرف حاصل ادازرهد كرداوم عب رلاو توم ملا ةياكح ايوا الاف ع زارع ف
 حاملا مالكملا ْ

 امورب زوال لاق ك1 !نأ دمع. اكمل ا هيأ ىنغلد تلاق (كامست اما ااةليالا تناك
 اف ىلعو لاعرم :مبابىفتقاعت ةتومك-:ءنا ك1 هعأ لع ملءار» زولا لاف عب رلاو توكل ةياكح

 تثكوماو اولا نءاهفوخ نم وناك [ًاذهاملرس ىذلالاعت نار كن تكا ثامن هن تنل ان

 اه-رخأنأ ,اهةلاحخا دهم اماوةزر لا صتاوأ محار ىلع هنن ةرذ اس ىهونامزلا نمد ملاح |اده ىلع

 جاومالااهترعثرهأ| ناهامروا تي اهلها. قرشاف.ءاعاح راباا ل رافاهريدوا هرك-شرظنما

 ىنتاءفمل م. رلاا تما ل اتحيرلا تاهت تاءحوا متمالس ىلع ىلاسعز هللا تر كش كلذ دزعفرعلااىلا

 كلذ ىلعأ» ىس» ىف ةنكمطم ةنهآ تنل دقوانه ىلا ىفاكم نم ىلآ: ىف ريدا نم كل ل !-ص>ىذلااموكلذ

 4 1علا .افالو أ تذ اع اكمىلا كل -دوأو 2 م-دحزأ اسقاقفأ علا ٠ نع ىهتن اميرلا 4 لاقف بام ءلا

 تهو اسهم عج رتهلو لامشلا عير ترهذ 21 --رتنأ ةم> ارءالذ لءةرباصةثونكستعلا !

 نوهبَتَق هةر رع هي ترم اق تديلاكل ذةهج ىلا مب تراطوا متةطتخاواهب ترش بو“ :هللاعار

 هده نمهدر هلو هن ريكو هسأد دءبمالغل || زه «ةزرو هربصو هت دو ىلع الات [ىذلاهننالأ ست

 ثأاأ لاف هتمعن مهالوأو هتيعر محرف اطل | او كل || ن مسهوام هل بهوو نيعةرق هقزر ىسايثدلا ظ

 لال وراثآرونانؤرعىذلا يدلك ىتااخوهالاهلاالركش لك قوف هلركمشلاو دم لك و#ذ هتندجلا
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 لز لو قالا رو ه. فمعو هعامد لك ًايوهبرضنو 1ع
 اوأرف هياونطف يرد اذكه مهعم لع

 كله ىوسان متت ااموانرثك كله دقو عنصن ف, ؟ ضع. مهضع لاو كالفاناو: افك هدق معلاغ

 عقبنأى دخن ذ" الا٠ نذر هلو> نماوقر ةةو«:ماورةناوه هأامافائسفنال ظذه: نأ ان ىف انرباك أ

 ن' الان واذ هلال ووو ةمعئلاوذ- مانا ع هللا ن مق نكءاو كري_غكلما :ءاعريصت وأذ- هلئمانا

 دما هلو مماظعلا هللا امتف نطولا ف هعال-كااو ةثامالاو نمالاو لهنلاعمجوحال_صلابنوقثاو

 درهس هاهو ىماتعلاةدأ ميل اهأنأو م :ةزرو ه.عرل ارش ءها: اوكألإل هللا كراي و ل_ءمملاءانث ةلاو رك-ثلاو

 دةفورخ ”الاواءندلا ىفءا: لانس أيت مبا هللا اذه لاقو س داس ارب زولاءاق ب دجلا تاق تقلا
 ضارودو هير أ همكح ىف لدعو ن.دلاولا قوة ماقو ماسصو ىلصن هنأ نبه دةةا1 لوقن م مدت

 كر-أءوك ,اوث لزح نأ ىل عت هللا لأ سنف تباكر كك آل هس الذ ف تنك ف تا دعفاذ 1عتءاودقو هنع

 اومن وعوو أك 1| مدعأت انت امو فودتلا فملاعلااذ- هلاقام تءء«دقو كنا اسدحا ىلع

 تحاول اهءان 1 داما ع رمالا و اك اذاو تالوالاقءاليلا عقود دعانفالتخا م ظعمف هريظن نوكمال

 امهر كلذدعب هدب كالاثرار هل» موا درعسادلو كال بيج( اعدأاب است ههافا لإ ”:نأاةملع

 ش هيرلأ ًاسنأنا فال ف 3 .ةب الة مو هل قاما لوو همم *مسشما راموس انا 0 ا

 لدم نسما يرام قبو اه انزوك 0 هعفن نه هم ءا!برقأ كل ةررض ناك اس<رهنالءبقاعئردمالارمأ

 امءملام كا رع تيتان اصلا داؤر هش ءكلردأوأو هدم :لغأوةذالوارهتشو رو عراد“

 تزال ]م سنابل ريزولا نأ دعساكلملااهيأ ىغلب تاق(: هئامعسقلاد عب ةعباسلا ةلمالاتتاكاإف

 همت نم هم ءااسرقأ كل ذررض ناك اع رهنال هةءقاعىردم الأء_ثءبرلا اسنان[ 3 :نالناثالان ا

1ألاةو هدم .«لهأوهتحوزو هدالوأو ىراخلاباصأ ان هيرصيو هبولطم قهكالد نوكي
 0 ,اك-اموثا 

 0 1 |ىريناكوانواحن اسنان اكمنا كلا |!ومأ لءارن زولا لاف هت د لهأو هتح زو هدالوأو ىوادلا

 رودد حيرذ مون لك ناكو «: هدد لهأا بلعب ل تاء ثالث ؛اميقورعمك ةل »دنع ن اكو هت هذنص تناك هدهو

 هلسلا قشانحالا عدو 27 «قءاسمادنعمحرو هلامعقزرو هقزر صدقا 2 بدو هدب دا ىقاهم

 ةلسلا ىف اعتب لهأ لعد لوم اودلاىل | ء أداه ناكف هداف فاهب رودب واه ف خأر حايصاادنءوارس

 ىواملااغ لاتقل علا به شامد] تلاقو هوت داع عه ةن ىلا ىواملاداعا-1 هنأ ةدأق

 هذعت ةلكسف هرمغ ن نءىأستالو كل هللا هقةاع ىنقافادثاز أريثك مك دنعدازلاس ملأ اهنم لوا ارعامو

 تانعاو كلذ ىلع تمههوا هيام فرعأو 0 كلت

 مهرب_نأ لال لا سلا ىق هءاعأ اوم ودل سلا كلت نع :ْن 11 سانأم ماع تدك اواهدالوأ

 قاممم ربنأ معبأ ن منو ملطد مون لك دالوالاز اص لك ؟دأشا م طاح قامت كل ذرؤمف

 لاملاكلذىل-ع مهو دم مه تنعف لا وسأ || لله ن نع مقاول زا تاو ل دابا هوأناكوتللا

 مهعلون ىح مه دلاولاار هانول رشالو اءاهطنوقو دن ال مم | ىلعاههما رتل كل

 برشضااو لكالا نمريثل ئمه«مو ىواذ ريض > ذأ هل !تاذكلذك مهامتسف ةلسأا مهل عفن ومهتملط

 لوةءو نسما مالك اي مهفطالا لءغاظرغلا هل اوذ.» يه لكل نارا از 5 ا مهاعدو دو

 متهالا كئمديرتامان دلاوان كل اولا فاسو. اهوار شوال لاو ىت> نود. رثاذاماوراغن | م

 مك-ار رضاوهفاغاوربخخا مبذ كد نيالا 4 لافاةىفأانل اناَدقالاو اهيفامر ظفذلةل أ !ءده

 دودو
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 هءزدو ملاظلاكلملا!مذ_هدد نمىف ذة: نأ تحرض مف نع كلأ-أ مولظملا ل د_.عانأورئاجلا كل
 لزنأو هل لل اه ذه ىف هيلع كدمقن لاس اف ىنماظ هنأ ملعت تنل نانلا طفلك لظ نع لفذتال الكم

 مه”! ةرهدلازخ آىلا ةمظعلاو ةردقااه] نما. فوهاملك ثادغ تنأول دعك مك نالكءاذعم
 قتداف راناذاو كلذكوه اما.فايو ءرءا ضعال | نم هرفام ع..جراص نيكس 1 ةءاعدناعمأا

 2 انا و ناهدأاىوس صا لو نوع !باب ىتح هسيفام عرج تقرحأو كإىاه-.5ىذلارصتلا

 حلالا كلا هن دمامأو هب راك ةربغىلا الدو ىدسنب رئاسالا زد ل ونادعسأ اوودراس 70 اساأ ىاطناف

 تدوع ادنوالا عصنو ىدعا معسل ا|كإاااوعأ نة امأواهكءاهروح تةساهرخا نع تقريح أاهاق

 ريثل مغاندنع ت اكول ةري_دن سو كل دءب ندنةمطم كلدر>وب هلضذ ىلع ىلاعت هللا نورك اشو

 همر د ىلامت هلبا :ادقن الاول دم» نم ٌكريغ كم اةءاعريس» نأ نءافو>ككام ثري كلدلو مدعل

 ةحلاص ةفيطخ له كت أ ىلاعت هللا لأ فق كراسمملامالْلا | ذهدوحورورسلاب ان انو معلا اسنَعلا زاوانءلع

 كردأو « ميظعلا هنا كراستلاقو سماارب زولا ماق مو متادلاريدناو ةمقادلاة داع.لاوزعلاهةزربو

 لاق سماد أرب زول انا دءءسلا كلل اا هعأ ىغلتلاق (ةثاموستلادعبةسداسلا ةلوللا تناك املق

 هرككشب نم ىلع مس هللانأ |: انا دب رهينسلا ب هاوملاو همحلاصلا اباطعلاجتا ام ممظملا هللا كراسي
 2 رس فان الاو لدملاو هل ماجل |بقاذااه لم فوصوملادءعشلا كل أ اهمأ تنأو هيد ن ءظفاحو

 كلذ ل .ةاننالعطقذيالى ذل ارورمسلاو متادلايرفلا كا طب انلراسصو سأءلا دعب دمه_هل ادلول || اه ىه
 انيك تذأرو كلدعن م هيلعوطنم تن أاوةراكفاىو كدلو مدع بيس دئاز مغو دردش مه قاذك

 2ك وان.أرفاةةؤك دعب نما ثرب وفا 2 نم كلنك» و توأملاب كيلع هل اىصقدنأ افودو

 ثملا اممأ لع اال اقريزولا هباجأف بارغلا هد اكد امو تل! لاف بارغالر اصامان:ده ريصيو اقل هني
 دد>اولا هللا ججتترايطأ ه ورام أورام أوراسمنأ هيناكو عسشمدأو ى نأ أريلا ضءبق ناك هنادعساا

 ماعم !ناكو شدع بءطأ ىف أون وتاب رغرومطلاةلجن متاكوراغتلاو لالا قااخراهقلا

 ايف مهغب رصت نس> نمو ةنيذأهطو نامأ ىف هعمارناكو مهياع قوغش مهب فور بارغ مهن. مك احلاو

 ىادارثاس ىلع و:ارمالاهءاجو وف مهمد_ةمنأ نفت اف ملعردتءروطلا نمدحأ نكمل مب

 اورمت“ اواعرجاومهجأف هماسقم موقد هلم دح أ مهيف ناك ل هنأ مهتز حم دأب زنمواديد“+ نزح هءاعاونزفم

 جزم هْوَيْفْلاتمظظعو لاد+لاوىف املا مون عقوفهو دهر لو .فاوفلم خا نورتن آوانملعاكل نود

 باطق حورسلا ىلا د_-أركمب الو هلءالا كإتاومانب نأ ىلع اودهاءتو ىفاوت مه: ل_صح كلذدعبو

 نورظن_ مداو عضوم ىف نيهغج نونو كر شل ا عولطدنعو حامفلا ىلا اج نوريصم لدا دغ ةشمعملا

 انرمأ هما دو انما ءاك!مهلعضث كلل ان دنع ارات#نوكيى دلاوه هنااوإ او ثاريطا اى قيسريط لك ىلإ

 زاب اطذالاد١كالذ ىلع مهامزمقدوعلا | له ىلعإوَةفَتاوأ نعي م خماو دهاعو كلذ مهلت ١ ترو

 ىلاهز هتاءاش نا م4 لاقو هولافاعزاءلا ىذرفانرمأ فرظنت انملعاملاو لانرتخا نريد |ابأاب هلاولا قف



 أم

 كد نس 0 ا كش و هل هللا هوهقا يضر نأ

 هله وة ئاد هداهسو الوطا ارعهقزر. نأ ىلاعث هنلا لأ كو سأ ءلاد».أدلو هللا كةزركفورءمءادماو

 امءوفتاك اذاكلمانالاقوم-ارلارءزولاماق 0 أر علوا ده كاع ن نمل دهع ؛افوماكزأم مافاخ

 ايهما مااكلا نعت تكسف حايصا ادازرهش كزدأو « 1 ىلا باونأب اناع
 ماقام عب رلار .زولا تأ د» ءداثلااهأ خا (ةثاءوستلا دعب ةساخ اهل الا تثاك انا

 فلدعلاو ةيذااحال- د عمة ساء تاأو م اكتالار ماك 1 باونأب املاعاممهق ناك اذاكملانالاتو
 ةياعرو هتمدنال ا هقالاةردقلا دنعوقمل اوه ريقوت تن ءريقوفو ههار "1 كوس الا اوة.عرلا

 املا اةدتس ناك مهدوم.ءانولاو مهتراو ءرخسو ماعم نثالاو مهع فيلا هوت

 غول و هتادعأ ىلع هنمصنو هكسجام تاء ىلع هذ عدو مهتمو لنسب امكلذن اف هءورخ الاو هنو ئدلا

 مل هنانكالز فال_ ناك اذا كلل ناو هتبامعب زوفااو هرك-شا هقدقوتو هم 21 اهلنا ةمعت هدأ ز عم هلومأ

 نئالراصامهيفريص» وسير قلار سيرغلا ىلع ءرو_نوكل هتك لدأو وهاب ا اصءق لرد

 رثاح كلم برخلادال ىف ناك كيماامأ لعارب والات لدنك فيك كا لاستف حاس اكمل
 ندب ةدك 16 ىف لخ دال ناك 5<: كله ىف لغد نمو هند هعرةب اعرأ عمصم فساع م هاغماظ همك ىف

 قوم ديعسدلو هل تاك هناهنب از ل ةقرععال س لأ لَ ا ا هلا عزخأ والا

 0 | اموامتدلا ضفروهرذص نمىلاعت هتنادداعا تاس جوتن اهلا رثةم.ةةسمربغادلالاوح أىأرامف

 | ءا ثا ل-خدمان الاض»» فن دلا لة دد ورا ةءااو ىراربلا ق 5 ممر مس ىل است هلي |هعاط ىف رخو اسوق

 نس ”الاودب دجامهدحأ نيدو ىو أ. همماورب لذ هوشنقو هر دخأ نيظفاحلا ىلع فقر اف هنن دما

 نوااظا|اهمأ مك< ولوقب ووك ثيراصفرية لاو هنأ اهالادعد د قد ىلا هلا اوكرتو دي دخلا هنهاو ءزنف ىيتع

 | هيلامك-ةوكشو كال تءهذىله فلا جيا انه نم سن نا .ءامر ل اسوريتف ل 0
 ش0 ىلا ل سو تأ ىلا ىثء حاس راس ل هفاق هلهغت نأ كاد اسف كلاارعأب كا دانئاءقان :انياقدوباحأف

 هيلاوكشأو جر ىدءد- صر | ىأالا ىلام هسفن لاو عجرف بالا عنق لوخ دلادار أوكل ا دال

 مدخل خأف هنع ريغ دان-الاددأ م«ذأ كاجو رخر ظن ةلاملا كت ىلءوهأمتمم 0 ءادأامو ىلا
 ١ ا 3 0 يا 0 اقالرل مق

 00 0 00 ءف نددحتا 0 عفن ام

 كاع راشأ نمالئاقملاظلأثلملا هياحافذ دحاو ةعاسسةزب لاه ذم ميقأ الاثاو ىل وث ساو ىذا
 | الذ عوماإأ كدارم ىلءفافوث ذ[نادع لإ ةفاهكلم لوفد أع ع 0 دملاهذهكلوخدم

 قكا كوت كنعان ءزن :لداملااهبألاسقف جاز ازمريغ)و دع لحم الاكل اذدص' اسلا نمملاظأ |كلملا
 ّ هسأا لد دانإو 4 :هدس رمأ مْ متل عزت[ انف ىدنعحا هاا ذه لكدتلتعمقو ضو لذ

 ١ الانا ال1 تو روغنوكلاذ لرد تروح سفن فذعو تاوملا نه هزم عقوام ىلع فان له

 |ذه عم ىرمأ هبلع ىوطناامو ىلا عت لدعلام كسلا تن أ كاهل أ لاقو ةلوطمو الص ىلصو ماق لدالا

 كلما



 اال
 هدا تحرش امو رغةتقونأك املئازداتت انماع هللا ضوع لد املا ماعلا ىلا اخ-ثعو

 أهعضومن
 ةأددعاذ :اوةداعلا ىلع تارغلا ش ءود_صأق ىخوأهتاصخأ رازعس هياتم و هأمأ هيفةردهُشأ | دصقو

 | ماع علطوأ م اعا ءثعم ضرألا ىلع هللاتطعس كال ذدزدقأ مش دخت اهمنأر أ اهتيرضوا لع تضقن ادق

 ىلءهللاار كتونريشك ادالوأ اثر ذو ةنينأم طو ةهمال سة ه5 .>ورعمنأر ءلأراصو أسوأك افلهناا
 دولو لاذ يمان ,اءو لم اع مين أم ىلءيمظنأر ؟ تافءاع تدك !!١عأنةردالوالا لوسس ىةراسإ تل

 جايدلاداز رمش ءاردأو « كرعأ ةمقاعوتملد وأ هلل ن -..>أهأح را اعطقو س أما دعي دعسلا كرامملا
 اسلام الكل |نعتتكسف

 خرفاىلىناثلأرب زولانأد.ءسلاكملا | همأ ىنغابتلاق (ةثامعسقلا دعب هسعبا للا الا تناك 50
 لداعلا كلا اج ارشنالاقو ثلا :ااريزولا ماق م« كرمأ ةيقاعر كل أول هللا نم>أ هلوق ءع> همالك نم
 كل ةىلاعت هللاوءاسم اا لهأ همحت ضرالال_هأه. .2 نم لك نال لح "الا تاوشااو ل +اسعلاري تاب
 ليان ءاعو كاع هت ا 6و اتمديملا ورك لان طك له أب ولة ىناهاهجوةيلا
 هدلأ صم د عرب د لكو ىطعمل اوه هناو ىلاعت هقنارمأ, الا مش عبطتسالناسسفالان أكمل اهمألعاو
 توعلال.صتقب هلْعُش نم همم موةريثل بداو «ءاطعأ نم غخ بحاكديعوع خللا

 ىفثأ| عفاسنلا ركنا ةدياعتاا ءارامث دلا ىفادهاز ءإوح نم «مهمواسئر هله جنم منمو
 هك سا.:||م..ج ىلع بجاوةري سم لالا :ى*ل مدد داو ىحأو تع .هأورةفأو ىنغأو نضرمأو ٠ ا

 1 ”الاوام :دلا ىري- ت ني هل هللا عج نهراأرب . ئادعسأن ا ل_.ةكرارالاءادعسلان «ثامااهأتنأو

 راج همن هلعومل أر دق أمره_-عبأطو ىدسعت ن هو هماقأام امىلعهرك شدو هل هللا مسقاع عذب ١ ٠
 هزطوم نم موي لك جرين اكاماهث نا تالا هيأ لع ءارزولالاقأءه: ,دحامو ]لا لاق باعثلاو شولا :
 ىلع مهجاف عودرلا دمقر ىؤت:ادقرا هان اذاو لا لأ ضب موب تاذوهامتمف هقزر ىلع ىس و !

 ا د م و هدرخ ءأ ام عم هد :ءاكح هم باسلا كح امنع هلكراصوا.ثامهآر باعث :

 هرم ىذلا ىلاعت هللا تركشو كل لب تح رفق تاك أام ما أةثالث ىل زاكوا «:احتنكو نسل ان

 هو هلك يش دجأ ل مايأةثالث ىلع ىنهدو ىنطو ىلا تدجر م تحشر هن اك [ةهماقىلات دعىننام مَ
 ا هىلدبال هسفن ىف لاقو هممش لعهد س> ةداك عالم عا اهلا عمم لىللق ن الا ىلانام.شانأ ك5

 نطو ىف ضدرز هداسمتجاو هرعسرمقو توملا ىلع فرش أو لزهنا ىتحامانأ لكالا كرتف ش>ولارامج
 شو راج اء-هع ةوث د.صلا نس د_ ءاقنيمشام نب د !ءصداذ او ماي الا نم مول تاذه:طو فو ذأ هددق
 517-1 لم قوس لة دو هباصأق بعشم مسن ءامراموض +. ثا ٌحادرطهرثأ ىف هاكر اهنلا اما
 جر ل .اق ىف هياصأ ىذللا مهلا اسفر أف اتم .ههادحوفنادامدل ا ةكر دأةروك ذا تاهثااركو لداقم
 روضتنو هو هنطو نم باعث يرتخعا ملا ناك إو ش-ولارا ناعا ىقأم .«ثءمهسلا قبو دوعلاالا

 "دوو

 حران مربط 32 سلوي دما رف رتفاع رادع ىلع نتسولاو انتيك ذ عوملاو فهلا نه

 هريغالو س-و راج تدمأىنأ لهو اا تنك ىنال ستريغ نموه ىلرسس. ىذل اهلل دجلالاستف

 قدمت 000 طا ى؛ "و هماع بنو مس ذو :تالافئانادل مقوأ هللا لءأو

 هتيقر مظعىف ممسلا سعش ل ثشا هقل- لخادرا هاسإف هعلتباو همن همقَمل أف س الاد. نأ ىلا هئاعمأ

 ناسالل ى عقبك أاهيأ اذهلف كالءأاب نقدأو هقا- نم هحارخ ا ىلعالو هذطع» ىف هل ندا ىلعر د: مل
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 ءءدئعسبأو هموم ىفاضءاردو دوف ناطرسلا ىلا موءجأ,اوواحو اهمأر او: _.هق اف مالاكلا ننام
 ناطرسلام مباح أفانسةروا: :ك احتنأوانرما كده اما اندساب هلاولاو هءلعاو سو هبق 00

 هناوءاسلا صةنرعأ ن ممها.هدأمو معقم اءاوصة0نو دن رئامو كب ءا-ىدلااممال_سلا ؟ءلعوالئاق

 انريمك كنالذاضا اه ةثوك دامو د 5 ,رظ كانٌم- دقو هلاولات م كالام 1

 ىلاءت هنا ةعر نم يسأل لّةع صقن مآ د :ءنا شال لاق امل م هس قرط كذفانهضرعأو
 ا ال 1 :ردىلاء ومنا هسا نأأو | لا هرج هقئالخ ىازرأبهتلافكو
 ل. فذ فك ن4 الارق انكم ارو اودع عصه# لكلا ل |ه>و هاشالا نأ ,ثىاخنأ

 لكتابة ىلا«ة هللا نمبلطلا نءنس>أنوكد الهناىذ:ءىأرلاو هروط ه٠ الاى د مه

 شسانال دءادشاا ٠ نمانذةن.واندلخ نأ لاو 2 اليو ه2 ةءنالعو هريس ف همر عم هتريرس لص: اذم دحأو

 انروهأ تماقتساانل اوائل -أاذاف هلا لسوق نمبلطدربالو ه-ءاعلكوت نهءاجرب.ذال ىلاعت
 نأ ىأرل انها لارا دويلات اع ددانضرأر خو هاةشااءاحاذاو ةمهنو ريخ لك اذ !لصحو

 بح>وبامات الد« ناكناواز وحراس أةداعلا ىلع تومهأذ !لص#ناكن افا 9 هلل هلهقد أمر ظدلنو ريصن

 ارش 0000 دك ثول“ ري كج قدا دير تدع ل احر نمأ 50

 تحدي د رطع هللا م هاما ل الق مان أالا ىنماذ هعضوم ىلا مهند ساو لك هحوتو اريتانع هنا ارح
 انت ماكو دلو نا نوك «نأ نمنع سئان انك كلا بأ نا زكموالو ناك اعةداب ز ريد غلا" اله
 ]هكر كن غدر تأواكر اءءادلو ءإ_ه4نأ ىلا هت هلا ل أسنف كرا. 1ادإ لا اءوائءاعدللا

 طن ادجالاو 2 .ةيالوءد_طصق نم سمخيالىلاعت للان أف وك 1 هذمانقزرو هلا د هقلخ

 يزول كاذأزا ةفما- لا كملعوالاق كلا ءءاح اف كمل | ىلع لو ىن ا“ !اريزولا ماق مو هللا هر نمهءاجر

 مرا عر مم هنرهس ن-سدأو مرآ اومك-و لد-عو ى طءأازا الااكطمى وسال كلانا

 نوكدو م-معىذالا فكو ,هءامدنةحو ضده. ن مم- طلت ار تالا ن0 1ااناكلاو

 اوريص ىتخ مهل بحاولا ولا م ماطعأ, مهاندأو مهالعأ فاهساو مئارفن ءدإةءلامد_افوصوم

 نهتستكم ةمعرا دنع تود .ع فصلا ذ.مىذلاكملااناَك هال هنال هرمال نيل مم هل نيعادأ هرج

 عج نأ, كإ1 اهم كل نوفرت_هم دي.علارشاءم نو اهتلامناضروا هةر شةرجش# الن نمواهال_ءانندلا
 الءاعارب اهل اعوارهاساةمسكحو: الداعةءعرلا كل هنوك»نأرومالاريخ لق ةاك لد _:ءمانذدوأم

 ثر.كل داو لوض> ن :مسأ.لايفا:هقو دقت الذ ل_هقانكو ةداعسلاو ذم نومه: هن" الا نو هماعد

 ءاحرلا م فهما |كرمأ م ل قو هبال ناهد. ءبر برغل «"١ل- هاذ 2و ككام

 دل, تارذاا 2. امو كلذ مه كول امو ةمملاو بارغالراصام ل !؛مَكءفراصد-ةو كلواحر
 نامز اغا, نأ ىلا شيء دغرأ ىف ه- ة-وزووه ةرعم اذ ل اسنأ ارغناكنا كانا هيأ لعارب زولا لاقف

 نأىلااةءورغب تقلءتو ةرمملاك!ٍ تدصقوا ع1 نة ا لذ ظءعلاع ن«زناكواموئر هت

 ه4 رق | دعالا دورطمبأ انتظار ضو فلل اباه د تتكسر هنن كتبك تزال نش .عىلا نت دعص

 هلئا ارك-شن هد>و زأ بار لا لا ةفاهءضومىلا ملا تدهذ رام ءاب أت ضن |املفهتيق ورق ةرياهذومهالو

 عطقم ال ىلا هتهللان النسا اه ذه ىف داؤلان ءانقو اهل لإ الاءز_ ه نما صاخوان ا ىذلا ىلاعت

 هننادارأ اذاو ه_.ءلعالا لاكمت اانا ساو اننا ةعكو ةمال سلا نم انملعن مام ىلء رك ثنفانءاحر
 انشعو :
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 تقطن دصااب كنوكما تنأ ارب زولا منو تاقاعذتقدص د ةاكلا | أ لاسةفرم صد نأ لءق ئثىل-ع
 هلاعدو كالو هت سائد فالومةه لزتلو معا ىلءىدنع كدر تراصدةاو تريئاربدلابو

 ىالو رسل ىنالا,تكذع تك !ثساىن :ذ11 او لن أش ىل_ءأو كمان اهنا مادادأ لاقومءذأا ماودي
 طخاس تنأو تيان ىن :كءالو كدر ةءالا رةىل سدأو ى مغ غو ىاضرثلاذروتيئالعلا

 نس#و هتك _:العدش سر هنا ىلا ءتدقالأسافىا اءاكهارك "اي رعت لك ىنقزر لاعت هقنا تالىفع

 هدوز تءضوو دم تا[ دنءنمفمعأ او سهم ماق كلذ دنع كلم | هتاف هثاةلدن ءّناوت

 ارك هللا اركمشوا دب دش احرف كل ذر رفق هءالغب هورعشو كلا ىلا نورمشنلا ض 5-9 5 زامالغكلملا

 0 هدابعىلع فو رلا قوةثلاوهو سأيلادءبادلو ىنةزرىذلا ةنثدملا لاقو الد زج
 ةلودلا باي رأوءاماعلاوءاسؤرلارءارعالا هلريضفس هرم هىلا مهوعدب وريدلاب مهملعمأ هتكل# ند انسب
 حارفالاورئاشنا اهل تقد دق هنافو دلورمأ ن نابل الام نضتاك اقف

 ءايك-+ل اوءايدالاو ةفسلفلاو مولعلا له أ ل.ةأوزاطقةالارثاس نمروضحلا| ىل !هاهأ ىل.ةأو ةكلمارئاس
 موسم ءارىذلاز امك ةع بلاءارزولاىلاراشأ مهما ةءدح ىلا مهمه لك لصوو ىلا ىلا مهه» 0 :

 ريزولا معمر أد امم ددصم وهام تأت فمك + 1نمو دنءامر دق ىلع داو لك ملكتي نأ س است ٍ

 هدامع ىلع معئاادوح ولاىلامدعلان مانأخ [ىذلا هدا لاةفهل نذانمالكءل ايف تذأّ ساو سان

 مهتيعرأ م_هيدنأ ىلعءارح ايو طاصا!لهعااو كلما نم مهالو [انعي فاصنئالاو لد-هلال اهأ كولما

 هتمالس نمانةزرو منا نمانءاعءاد أاسع اندالد تاومر هللااءسأىذلا انك طماصوصخو ىزرلا نم

 مايتل!نمان تملأ اذه عنصار ه: كارم لهأب تيا ةنيثأمطلاو شدعلاءاحنرب

 ىل_ءهتلال ضف نمواذ 1اظمدروأن علف غلا ةلقو ضدي نمان ضعي فاصئ اوان قوق» ةاذأو كاع

 هودعرتد نا دصق:.اغَو دعلانالمهوذع نم مهلا ظةاحو مهرومألا دهعتمم وكلمنوكمنأ سانالا

 دييعلا ةزنك مه دنع نوريصفامدخ كوملا | ىلا مهدالوأ نومدةد ساسثلا نمريثكو هدب ىف هكءاءناو .

 ىربك كادق- ءءل15 دفاع اكلم نمز ىنءاد- ءااندالب .أطب لو نم اماوءاد_ءالام_منعاو ءنعنأل جال

 3006 ة- كلا ااهمأتنأو كلذ قوف ىهامنا اواهفصو ىلع نوف داولار دة. ل ىتلا ىمظعلاةداهسلاو ش
 اذنالكءاقدمادأو اوت هللا نسحا كان لاف ىفو فنك تحت نثو ةمظعلاةمسهنلاه له لهأ ٠
 هبرقتاحلادادلو كد ظءبواتت اكيقو هداج الاياذ ءاع نعنا ىلا هللا نميلطلا ىفد ف كل ذر فانك

 نعت تكسو حايصلادا "ريق هدا 5 .انءاعد باعت مسأو أ[: ل.ةن د3 ىلاهتو هناوهن# هلئاو لاذع :

 ش حاسملامالكللا
 ناكل! لاقاسا مش ريزولا نأ دمعسلا كلا | اهمأ ىلا تاق( ةامعسقلادع ةثلاثلاةلءال تناك ملف ل
 ءامااريدغىف كلا ضعى أ ام لءسد رقلاج رفلاانات ًاوانءاعد# ات سأو امل. ءةندقىلاعت هنا

 رب طع نك مالا ضدي ناك هناك هيأ لاس اه لاقف ءاذ فيك كولا ةناكحامو كالا لة و

 نهى لو ضع. ىلا هضع»ب مهن راضون وئام لق هناريدغلا كلَذل ضرعف تاكم# ضع: 4 ه-.ةناكوعام

 انةاذ ىفدريشتس ن مولات فه ءكوانرمأن منوكر نأ ىسعأب تلاتو كلت نأ تداكفاهفعامعاملا 1

 78 اوهنلانمساطلاالا اص الخ ىف دل .تائلام تااق ةوان_.والقعنهرمك أ[تناكو اكو نوهنمةكهستماتف 1
 ةفرعمانمرثك أهنالهءأر نه نوكرامرظفنل هلام اوملهفانربك أ هناففاطرسسلا ن نءىأرلاس مل

 2 هلأ 8
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 انهزتأ هنا مثالا هللاو ىانو رتقدصلاة؛كلذ كلا! تملعأو!دن دشاخر ذأ لتحر ةقامطت
 اعدكاذدس وريثك ئذءامرتوالب زحاماءتااهاطعأو مارك الا ةناغاهةرك أو لز انملانسحأ
 الئاقناحرؤوهو هدد وز ل تنمراصاع كلا | هت د-ريضد-اماثاساعثر ذهل :|سرأو ناملغاا ضع

 لومتتا.ؤ قك-املاثراو نوكم وار ذادلو نوك» لجل كلذ لءلف ىئاح و ل_صئاوىاد و رسقدصوق
 ىلدرتالو حرفا رغتال كلارأىلام كلا | هأ لاذ باو طنب لو ساس تك كلذ ف ساما
 كل ااهعأ لاقو تملا ىذل نيب ساعت كلذدن عد وهسف سا مثاءرمالا | ذل هراكت ذأ لدىرتاب ايا -

 اذاقاسلارلا ب راش: ذلاموام معجب رترانلا تناك اذاةردهمد لظتسملا عفذي ىذللاام كرع هللا لاطأ
 انهما كلو هلل دعانأ امتاوه.أ قرغاذادراملا بذعلا ءاملان ملهاذلاو دئاف امو قرشلا اسهبهل لسع
 نه عج ربىت>رفاسملات اذا الا نأ ىف ماكستد نأ لقاعال ىغمني العايش ةثالث ليقدق ن ك-او كما
 حايصل ادازره_ث كردأو «اهاج عضت ى» لماسملااةأر ماو هو دعرود» ىت> براق ىذلاوهرفس
 "حاملا مالكسا| نع تتكاف
 كمل! لاقاملاسا هر زولانأ دعا | كمل ااهعأ :ءابتلاق (ةثامعقاادمب هيناثل هلال تناك اا

 ىف ملكةلانا كلا اانهيأ لءاق كلذ دعب هأ لاقت اذا الا امش ىف ملكتي نأ لقال ىغشالءانشأ ةئال
 هل يرجو كسانلا هناكذ فدكو كاهل لاف ىمهاا هر ىلعقوةدماكمانلا لثع مم. 1 ئننأش
 لك ىنةءارحك ءاءالن اكو ند | ضب فارشأ نم ف. رمش دنع سان ناسنا ناكسنأ كمل |اهمأ هل لاف
 دابا كلذ ف نوملا اكو لسعلاو نول ا نم ل_لق عم ةفغرأ ةثالث ىءو ف. رمثلا كلذ قز ر نم موب
 ' اسارت>اواثوخ هسأر قوفاهةلءواه الم ته دنعةرح ىف هلا ءىحىذلا عمك كسانلا د اكراءااغ
 هثالغو نود ارمأ قر كف هل ضرعذا هدد ىفءاصعو هشارف ىلع سلاح ىلاسألا نم ةل مل تاذوه | هئنبق
 ادحأ اهياع كراشأو دقن هنمثي ىرتشأو هع. جى دنع ىذلانوسأ| اذه مسمبأ نأ ىعشت فت ىفلاسقف
 دلاوت نغااهذ_هلازتالوارك ذو ىثنادلت ماع ىئاثو ىثنأوارك ذدلت ماع ل وأ نانا نيحالفلا نم
 ضرالاىرغ_ثاو تثشامامبف م-مباو ثاذدعب ىتدح معقاواري هك .أرشريصق ىتحاناناواروك ذ
 جوزتاو ىراو-و أدء.ع ى رتشاراوماموانا.ث ىقاوام.ظءارصقأ مف ىتأو اضيغا مف دنا وةينالفلا
 تاسو.املاو تاء وللاوةمعطالا لعاوم ايذلاجبذاو ط3هلئمراصاء اسرع ل عاوئن العلاج املا ثن»
 كانيضأو تانوقدا اوراهزالازوعأو عامل اتالآو نونفلاو ىعالمللا لهأ هيف ع-جاو امهري_عو

 زه-اوهملا هيرضح أ ._ثباطن م لكوةلودلا اب رأوءاملعاارءارةةلاوءاءنغالااوءدأو نيحادزلا

 ىءررع قءزتمأ ذدعب وهلا أيش باطب نمىداش اداه ىقاطأو براشملاو لك الا عاونأ
 ن* حم ركساو اذ تغلب دق ىسفذأ لوقأو برطأو برشأو لك آوا-4 اجوار,م لح متئاوا الج دعب
 لالدلا ف همبرأو متالولاهأ ل عأو هءحرفافارأ : ذام الغ داتو ىتدوز لمحت كلذد ع وةداسلاو كسلا

 هرعآو ساما باب رأد عمير ذلاو سانا نيب«_مءارهش أو باسملاو بدالاوةمك-ملا هملعأو
 ةنسطااب اطءلا هيطعأو ريذنأ لمقو ىوقتلاب هيصوايرك.ثملاو ةشحافلا نع ءاهنأو ىفلاة الف فررعملاب
 اهءفرواصعلا» لوم هماعلزنأة ءصمملا ىلا لام هب أر ناو ةللاضان طع هتدزةعاطلا مر هت: ارث اف هرقسلا
 حاسو هملعا متفافش تاز ءاذ دن. فا عرس كف هسأر نوف ىتلا نمل اةزح تناصاقد دلو اهب برضضأ
 ماك-:. نانا: ىغيند الث! اومأ كلذ لجالف ةريعراصو هترحل ىلعو هيأت ىلعو هسأر ىف عنودلا

 ىلع



 ل
 ىلعرانأل الو لا ١١ ىلع لئاعلاريةفال الوعاذسمل !ةأرملا ىلع ىنازل الح رآل ن امال ىغ شال لمءقدقوكأ

 تناك امحاص فءضاإطكم .طااوادع ل .ةدقو ىف: ىلع كذم أ :سان | ىلع بدا 0 و تطملا
 كءاعرك أت ساو ىن> اظعاواا نههتاةىذلانالاحأوسأو تو صده أ. الث ارو: ا باحأة ىوقأ
 قولذ نع عفص نم ل. قرق نال كني ويمد ىتلا ةمعمطا اةوا دعلا نم ىضماعرمةصلا كلأسأ نكملو
 نأتدرأاذال ءقد_ةوْكتةادص تلا طموءااانأاهو َكِلاَو دع الذ لءق تنك دقو هزعهّدل امن عذد هله

 اذه عموادنأ كرضأ ال ىنا هقاث.مو هلا د هع كر طعأ نأ اءانأو اري هعم لعفاقأة د دص كل لو دعنوكد

 نمدهء لءقأ ف يكرافلا لا-ةةىقاث.هو ىدهع ل.قاوارح لوفاو هللاب ىف كلذ ىلع ةردقىل سدا
 نامأ مدلاريغءايشالا نمئث ىلعاننمةوادعلا تناك ولو فر دة نأ هثداعو هنمدو ىنسةوادعلا تسسأت
 وة هدب ل دأ نكن اكه سف ىلءهّودع نم: سا نم لءق دقو حاورالا نس ةيعيمطةوادعاهتك-لو كلذيلع
 لءاةنءو عزنا | ىفانااهو دفن تفعذو ىردد قاذد ةاظ.غئان#وهو رو:ساال اق ىذالامف ىف

 رافال لص ْكءمىمالكرخ 1اذهو هءذانأ ام ناك ىلءر داق كنال كءاع ىمثا قس و كداب ىلع توه

 :هدافهو دع ىلع ىلا عآ هلز او ااا هسفن ف لاقو هبرلا هما ىف تازنو ىلاعأ هللا نه فرو

 دنوفهرحاسسك الك ال4 اذه نهرو: ذه لة:أورمالاا ذه ىف هللا ىلع لكوتمانأو اريخو ةدجرهعم

 راصف ال15 ىناعتو حارتساو دتشا نأىلاه دن« ماقأفاءك«هركو ىف هل خدأورون دا ىلا راغلاجبرخ كلذ
 هنهبرةة:وهرطا#ذذ أب وهب فرت رأفلاراصف هن اق ذدأ هلو هَبَوَق ب اهذو هةعض ىل .عفسأ د
 دارأا4ةرا ةلاء_:مج رض نانو جر لا كلم ىتحركو لا ىلا فز هنافروذ_ىلااماو هلو سن و

 هضعب راس وهريفاظأ نيء ل خ أو هيلع ضدق هزءاس رقراصا!ف هتداعىلءرو:_با نم برق جورخلا

 تاغتسا كلذدنعث هيذعد و هشنو :ءاروىر<4و هءهربو ضرالا نءههذرب وهذ قف هذ-خأرو هر هدو

 نءًاوهءىتده اعئذلاد-وعااننأل وق ورو:ساا بتاع ل_ه> وهنلا نمصال_كلناىاطو رأقلا

 قدد نكءاو ىمغن ىلع كتنمأ:ساو ىركو كتاخ دأدقو كنز «ىئاز> اذهأ ارب توسقأ ىتل|كلماسقأ
 هسفلاءجوتسمناكمّودعله سفن لسأ نملاقن موا هسفنل تسال هو دع نءا دهعخأ نم لاق نم

 ديربوهوروخسأ عمل املا كلت ىل عوهامذ..ذكذم داك ىذلاو وذ اان ىلع تاك وت نكاو الهلا
 رأ ولاباب ىلع تاكممن مره دم صا أب دوع» ة-راح بالاك ههمدامد ل>زباذاو هسرتفب وهماع م4٠: نأ

 روةسلا فدا صفه داط صا اردقم باكا عف دناف ارش سرتف.املعث همن |نظفةريدك هل رم همذ مهدف
 وهاماو حرج هيف سءاانمدرافلا قاطأو هسفشب ى-متلا باكل ا ىدب نيدروثسلا مقواإق هيلا دخل

 م>رم>ر نه لاق نملوقاهوةدح ققدصوأ:ءمو زو هءص# عطقنأدع حراما باكا هيب رخ هنأف

 هذمأتسانم دهع ضةنن تادال ين الكل ذافكلاا ابا. ىرحاماذهال_-اع ملظ لظ نمو الآ

 لَ ريدتا ىلا ع. رب نمو ندد فل | ند د (كهنالرو:سالل صدام ل ههه لص ناخو ,1-عنمو
 نسح>ىلادوهداع رهغسعو هملظدم لدِلَو نالكل ذَءاع ىقتدالو كلا اهعأ نزال ن كلو باوثلا
 كلذو كرا هزمرام.ف أشك ءلع متكءالنأ ب -! سات كرب زووه ىذلا لالا اذ_هناو كريس
 مهرمأو كلذدنعكلا نع ذأ ةاريخ مهط.غأو اءلعموعسوأ افوخ سال ارثك أ لمق دقهنال هنمد -ثر
 ضعب ىلا ىضفأ لءالان اك املذءرمأةءقاع فرك هدد راصو هناكم ل خدر ماتو مهةريص مس لد زج مارك اب
 قلل كرر هشأ ةعب راو اه ىذماملفاهدقارف «-ءلا نومحأو ١ د_ذعنومرك | تناكوهثاسأ
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 أماه هزه ىتأم ءاىف ثدأر ى :اذلث اثىأرام هءلعصقي كلاراصو سافن سولجلاب كلا! نذأف : ه6 رع

 اذاوةلاخاهز هىفانأ امتمدف ف هرم كراصثأ ة ره لا كل: لوحو رض لدا فءامسدأ ىف اكوهو ىب 3

 ىفذةءاوكلذ نمتعزفف ةراصمالا نم امو ام عمج تق ةرحأو ةر شاك: لدأ نم تحرج دقراي

 نم وف ةز ازغو كاع عاستان مهآطعاا1و لد 9 ضرك 1 لة اأو كاذدنع توتتافبعرلا

 أيش ىنع فئالوربدتا ىقدصأ سامي تيأراذا»كاملاهإ لاقف مست ْمةعاس هسأر س ه5 قرطأف

 وهوريخ لك ىلا لوران ُو التر مع :رقأو كلون ىلا«ة هتان اكل ااه أهل لاق سا هناحأو

 تأ الع ْئث همذ نوكم هنأريغر علوطدمن ن مكن ءكاالاثراون وكرار ؟ ذادلو كة زرنلاءئ نانا

 3 :ءبهذو ه هرورسدازوامءظعاحر كاذب كلا رفق هريسفتل قفاو هربغ هنأل تقولا اذه فوربس:

 ءاخاذانلدو م نك لم كف انمااذ ه لدو أ: نس> نم كل ذكره '"الاناك نا لاقوه.فن تداطوهعزف

 اريل أنآ اذاىل هلو نأ ىغ.»:ن * الادل» وأت ىفشالىذلاف هب وأ لاك ز قفاوملات قولا

 ىلع معهم هنأ كلما ن مساه”ىأر لف ىلاعذو هناس ههيااضرريغ كلذ ىغتأ ل اهلل

 مالح لال نب ريعملا عممجحو نيم اي كمل ا اعدك ذ دنع م هسفت ن تاس عفد هد هل جتا هراسفت ماع

 هون ىنورب_2 نأ مكن« ديرأ م 4لاقومانملا كلذ مباع صقو هر دب نمب اسءيجاورمض فس هتك-ام ىفنيذلا

 ا دراي سالت اك !ايثاللا نمانذا ذأو مهنمدحاو اوم دعو هريسفت

 ةيلكدا|ي لد هو أةلاع مج كل ارهظد لو كور نكسو كده مش أوهاعاو كل ذرب_سفت نع 2 سمأ

 لاقنك مالك ى فى ودصاو ما ثةدا الرع هقملاا أ ماكت كل اهلل اقةتءاكتمالكدلايىفتنذأاذأنكاو

 هءعرلا فريسال هذاكلو لَن امحلوطدعب كلذ ءشال الاثر اونوك» مالغ كه روب هنأ كما هيأ ل عارفا

 ىلا ١ تيالرتبا عير هلا تاس نيمو . وكي مااا كري سد

هل ءآ جم ريس طتلا اوهوروتسلانأ كلما ارعهلبا لاطارسفمل ال اةفرأ ةااوروذسا اب اكحامو كلما لات
 نم 

 آلي قالص>-نيذالار ا ردا نش قيصر تدعوا هاا .هلا ضعب ىف هسرتفب ئشىلا ىنارللا

 راصو «ذمان دفةرعش لفسافار كوىارذا ةلامخلا كلت ىلءرتادود ا. ةممق شذ هس !لاةع دا ألم الا

ا ءاعلو* دلاب مقو هلواذاراقر كولا لءادنأبن ماى سندتامو م
 س١ الف هذخأر ك

 روحس .اارامكلذدت هق هلع رك ولا تايدسب ككلادم 5-5 رو هم لد ىلع ف حزب راصر افقد اطقلر 00

 ىفىرق:ناند_حرى 505 َلءلا ىءتلمانأو أ , كلذ لءفت ل هل لوةدو افيعضاتودترتس»

ودك ر 2 1قءزدقأت ناو قوق ناهذو .:بريك نملاملا ف. مص ىث ال هل الاءزدكر 7
 1 تلغوذق

 هراتلانم ع رطل اي ىلعانأا هوب رتس أ لكل ىسفن ىلع ثوم لاب توعد مك و دل, لاءذهطلا اذه :

 تدوع ى :الل اركوزيلهد ىف ىنب وانو ك دنع ىباتدتو ىديب تأت ن أك تو دص نم قنابل ا و رطاأو

 10 ة>- يأ اء تنأفن :دلا 0 اوأمن اك ان ءكسما مب رغهلزا؟ىوآ نم لمقد- ةو ندكس مو

 كردأو 0 .سلاح ىلا حوزا ورامثحامصلاىل ةلءالا هذه كل دنع تمد ..أنأ ف ىلنذأةو ىرحا ل ا

 حابملا مالك ]0 نع تنك امصلاداز رش

 نذئارأف0لاترو:سلانأد.ع لاء اااه ىفابت لاق( ةثامعستلا د_ه.فوالاةلمالا تناك انف

 لة دتف.ك هللاق روس ىلا مالك افلا عم اإل ىلع ءهسلاح ىلا سورأ مث هلم الاهذ_ هئلدنعتت هأنأىل

 دوال هنالك م تنم كلذن ال ىف رددت فامنأو منع لشاعمو عمبطا اية دعي تنأوىركو

 كلل
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 تقزم كدعش تعال اسمئااولان فد رالالاح نع ءمماأ قع ا1اىف تةرغوركش ١ك ءلءىوقهنأ

 ايي رئاانملاناقةرصنلا ىلا ىمث انملاعم انمرانإف بهل او ماهالا ىلع تاءقأودوعلا ت ةوعاو[ عانت
 بونأو أوريقلا كلذ دنعم .3أرادلا ده تتاح اريق ل زهةاز داودلا“ لأانتأتلاقؤ نزح لاوءاكنلا

 اهتءأررادلاىلات للنت لن ودعا :ى الاىلا لالا ثأ : ىلع ىهو كلذ نءاهانكسف ءانغلا نع:
 لا منالا وطاقانعا مةندعاف تةراماسمت | تنخظ ىح ة. ءاظعه قش تقوش تر اسإف لاا نة ىلع
 1 كيوم انيلا عفدو كلذ لءةفاسهب ىن-قزو ىنت دعر اك" اهقتعأن كو ةتاَقؤأه كش ىو 2

 طرشب نك-اوروش لكى يكل هءارحا تدر أ امرادقماذد لاقور اشد ةئام سجنوا شر فو ةريثك أباثو
 - كلت ىلا ته>وق الف هما |جاتذام عسجاببلا لق ن أب رمأوارا دانا ىلخأ مث ةءرادا عام ءوةمداننملا
 عربي هتريخأو لاقل !ىلات ةح 01م راجل ملا تاجو شامقلاو شرفلابترغدقاتدجوراذلا

 ىمزأ .امواهرهمابل|تءفدو سن دريع ن هده الط ن نلقي امن أهتاأ سو ىل1- ىدعأم

 انأا مكة تملا "|| | ال قم عودا ءظع مهن ت-اد ترصو ريعتس كلذ ىلع ىهئاسملا عمتقأو

 رغاظل ا ىلاانرعد ل ام لهح وا: لع مهنلا لد رح أَو او انعمير كسلا هللا جر دقودادغب فة زادلاو

 ٍٍي أ !همل- ثلا نبت اخ درو هن اكح 3 ءأ تار داعأأو ادءملا قدا هلؤ دار ان

 اك1ءناكر د4 ادالب ىف كه تارالاورمصءلا فلا سونأمزلا مدةىفناك هنأ (اضيأ كع مامر)
 لهاع ربو ةبعر ألا 00 مس عئاطاا < رك قادنأ نس-ةروصلانس> ةماعلا ل ءوطاممظع
 نيراطتو+ :امهلتودالمإ واك- !هنوعم سو لات | «دك-ا#ىق» دب تحت ناكودا اهدا هسا تاكو «:اود

 صا هم د اززورع 27 وأدرك ١ع ن هةريشع لك ىلع له د - ةوأرب ز و نوع.هلثاكو اضاف
 فاسنل مالك فاه, طا عامطلاو ىاختان داو رشعو نشنثاءرعن اكو نس انمز] راق
 همجي نمل ا ناكو بدأو ةمكح لك, افراع#: سرع ص عم أس ع ةرارب دءايكح -هرومأ ع مج ىقاقذاح هبا .

 ضفخو ةجرلا نم هللأ» ءاطعأ الو هسا, ل !لاوحأو ةغال. او ة-اصفلاب هتفرها هملا لدعو ةمرظعهمخ
 انو ءالاب مه رب ةضو م هرم ع أ مهتم 0 : !مىنالد اع كمل كلذ ن اكو ةمع :رالحاذدل كا

 اريثمل م هانت ن اكو ةدع 5 لءاك ن ءجار ءا افهم هنن أ معا اونامال اواناطعلاو هناع ران ممم قمم
 دوا عكس ملا ع مهدد نرجس ناشتحاش ى 0 أو مهملع مدل ار مهبلانأ_>الاي ملال ةاعصر اريّةضو

 دلما فاعمطض مناك كلما نأ وهدا ءدكا# لهأ ىلءو هم ,اعكالذ دة دلو ىلا هت هلل |هقزرب ل هلك اذه

 ءام يصر هناكه ماسنم ف ىأر ةموذلا هلع تاغ مكارم .أةءقاع قرك-غلالوةُشموهو لام الا نم |

 حاملا زاك أن 6و حايصل ادازر عم كردأو و ةرعش لدأى

 بضل هل "مهما ام ف ىأر كلما نأ ةمعسل !ك <[ ااهنأت 00 ال هرفوملا ةلمألا تذاك است :

 تقرح أو ةر هدا اكلت نم ت>رخ د ةراذ ادا ارةريثك راحو رمل ا كت لوو ةز عش لصأ ىف ءام

 هنا.لعددسأ ىعدةساوأب وعرع أاعزرؤدم انهن مكمل اهل .ةذا كلذ دزعفراصٌ الا ن نءا.4و> ناك ام عج
 ءلوع دب كانا هل لاقو سا. ىلا مالغلا ب هو ال> اعرب زولا ساعد ىثئاو هعرس ب هذأ هأ لاقو
 ؛ مااك سات مهءاسؤق الج اعمد_:ءرضتل كيل اى ا درأف از عزم ةموق ن ف همقن ةناهنالةءاشلاه ا هى ْ

 هلامعاد هيرط نيد ده ةهشأرف ىلعا دعاقه آرف «ءلع ل دو كل ىلا ه+وقو «دعاسو هتقو نم ماق مالغلا
 ىأي ا هلا سبسامو ةلمالاه ذه ىف كءاقأ ىذلاام كال اسمي هقنا كنزتسأ الء] لاقو من 'اوزعلا ما ود
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 باشثلااذه ديب ذ- هل لاقودل مالغب ىعدة سا مثهركشتو هلوع دت تا خأو كلذ ك,ضربأا4 لاقوةراتسلا
 هيلاىم دقود د.سهرمأام ىف عفو ءالذ | ينذ_تافانءلا هم دقو هرذ وهز افايامث «-_لأو هبامث عزنأو
 هذهدشنتو تامغنلا نس-أب ىنذت هيرادلاتعفدقا مام عدد نيب هعضوام لثم باريش | ىدد نيد عذوف
 امالو قارةلا مها اما اوقو د مل »* عس دودأَل بدم مدل اءاس نمد # ىو د تيك نأ ىلورع# تاب الأ

 عوفرلا كإ: نيب بالا طقاس »* سل مارا !فرعاتا ََص نع- هىمآلا هعول تقوس[

 نأ ىلع هيبرضو راهلان مدوعلا ل أىتح كل ذم تفل 0 طموعلا برطذ لاق

 تاسالاهذهدشنأو تامغتلا
 ازعثروب ركل لاوئسف « اراسلاوىنءلافرعلزنل « اعركتاأسنا فرعلا لأسا
 ارامكلاتل امنا لذلاب ىق وااف « د.لذلا نم ن كحب,ملاذاو « 06 : مالا لاو

 اراؤصلا ل# نأ ل رلا امنا « لدم ركللاكلالسا س
 ىلااذمنأىلاةعاسةب راهلاو ةعاس ىنغأ |نأوزورسو حرش ىقاولازد 1 1 زو ف موقلا رفق
 01| هتف ناس تلو اضمأانأ ت دهدوا مف 00 ةمفسلا تسرف ل>او سلا ضعد
 ان عراك ون اكن الى ناو لو مترو نغسل الاب كرات موتنا | مادو

 كلذ ف تمقف سءهلارح نس مودرصملا ىلااول دوو د ىم قس لقد رادلأىلا هَعفنْلا تعقد

 ئثاىأ»و ةريصبلابهزادنبأو 1-4 نعى تالا لأ أسأنأ تيسفو اد[ تداراست تفتلاون اكمملا

 تزاسّ>ا ىداريض 6 كزأ لو مانمةب راخلاءاقلنمرغلان 1101 اننن 6و ناريح تم ةدو فرعب

 ىوك“اجلا ت تدب ١ ترعأ الو د اوه عاننكا وةرصملا تا دوا مق تازنف ةم.ظعْب كر مى

 املا مالكا ن 0 ة ساملا دازروش دةلودلو اه هقر ووداودهن«تذخأو لاقي ىلات مق

 ىدادغيلا تادمعسلاك ملا | اهيأ ىغاب تلاق دا أدعي توهسقلاو هعساستلا هلء الا تناك ىف

 تةعف لاق ى عاملا راد فرء.ال اوادأ فرد الودو ناريدراصوةرصنلا لذداسأ هن راما ب حاص

 ىرمأ قع ىناأ 2 اسذد فو ىأرو ى طخ ندم ساف تك [ترعقوهقرووهاود مدار لاق»ىلا

 ىاطمضتو كتوسأ و كلك أو مهرد فصن موي لك ىف أو ىدذعم.فتأ لا ةؤريقق بد رع ىنأ هتريدأف

 ىأررهش دعب باك افق هسرجو هلخد هل ترب دوهردأ تطيضو ه دنع تأ ومتذم] تلقف ىل اكد تاس
 لولا لاح أ ىل امهر د موب لك قىل له> هنأ مث كل د ىلع ىن را لةدزعلا

 ىنأالان اكدلا تم" او ى> وزب تادو كلذ ىلا هدم أ ة ناكدلا قى آ راشد و هتنباب جوزتأ تأ ىف أعد

 كالت ىلع تنك خان عذتمافثأل :ىلا ىنوعذدو برش؛لاةءل|تاكو نزار هاظتاةااورطا كن ارسانم

 لاقف ةيضقلا نعلاةءاأتاأسف تارشوم اعط موعم ةعامتت اذار ناكدلا فان م ف نيةنسو دم ةلاملا

 نولك ًايرصلاع ئماشرلا ةمعنلا ىوذ نم تامّفلاو بلو برا لهأ بف جري نسهتنلا وانا 3

 ار لا ىمفزف تاقورعالا | ذه ىلع هدر ةلأ ىلا ىو سفن يت عدقةلهالا ارم ىبعر اال زبد نويرشبو

 ور كندا ةفكل ذهب رأىنالاقملل تاقف بحأ نب مهجأ سانلا اله تدهاش

 ذاو مهعمفارصنالا تدرأةنوفرصنم سان :لااذاق ةلمالا ارم ىلا تاصو ى> تر.هواب ارشو امأهءط يآ

 مووه ىبةرعذ مه يلع توك دب ءالا ارم قرئاسوهو هذ. .هبةد رادللاو مالا اهيق تاك ى :اأةئفسلا سدر

 ةئظانااولابةفاهس مهتربخ أف ىتصق نع ىنولأ سو ىنوةن اهو ىحتنأ لهىلاولافو مه هام ىل ةوذخأو هعم
 هنأ
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 ىلعارتاس برض ٌمىح .رمأنماهد_:عناك امتلهف ت4 نمقرافنهلوأت اامءاكيلاونزملا

 مهتعتل فورا ةسأ اهب راش مهعم ساجو ىتدح ان ىفاون :اك ني ذلا ىعدتساو ةةرفدلا احق ةيراملا

 نأىلاءا انغلا ىلع هيراملا نوثمعأ ولازب لو رة: ورا نم هيا نوجا دحام م 4جرخأخهتوخام هاذا

 ندع ءلانبذهتدشنأف 0 ا

 اورد ل ىانع ريل ن عءو * انه 0 نع طد ادناناب

 أند هسماق ىف ىذعلار ١ #* مهباكر ل ةتسانادعب تبضصلأو

 لو ىنأموقلان ُظَو - ءام_كغمانأ تعقووموقلا صخن تف ءانغلاتعطقودودلا تمروداكبلا بعلم

 دملاتفسأ ذأ“ ءأن6 :ءأا امم نوءلط د وا منوفطالد اول ارو ىنذأ أرق عر : مهضمب رانصو تءرمص

 اولدرتواو أ'تاود اوذلا فمه # اول نينعاظبدنأ |تفقوق تددنا

 عقاد لزانماورغقرا دلاو 0 مهن*لأسألالطالاب ت ةقوو اضدأ تلاقو :

 : ىمهنوحالما جو ”ىلء امش م تءقووان | ت ةرصصو س ال !نمءاكد ءلاعفتراواماءاشةمتعقو م

 ىرعلا نضعن ىلا متاصواذا ضم مهضعيل أف مثنوذل ا اذه مما 0 ىعتا4ان :املغ ضء.لاسةف

 ىمدفت ىفتاقو دال باغ تدادقف ما باذعو عظع مهكلدن مق له انوكرأوهوحرخأف

 اذاصو ىتانرس مث ىجارتخا نم نمل ةئم لا نم ىن اكعاهلعأ نأالا مهيد. أ نم صالدلا ىفىل ةلمحال
 تءةفءاسملاتقو كلذ ناكو موتا لطف طا اثلاا اةداو دعصأ هنيف_ل ا بحاص لاقق هع ةدبرقىلا

 ىنلاهةءيرطلا ىف ءشدر ضو هقدر ,طدعب هةيرط قرطل تريغودوعلا تذخأو ةرادسلا ناش ترص د

 حاب ملا مالكسأ|ن :.عتدكسف حابسلادازر و كردأو + ةنمفسلا نمىذومىلاته>رمم ىمامامتدق

 مثلاقىفلا نأ دمعسا اكمل هيأ ىغاد تاق( اعامثلا د. نودسقااو ه:مايشلاةلمالا تناك 4ث

 5 - لاف مهءتناوم ىلا اورو قااشلا ن«موقا لزنشل ذدعبو ني 0

 0 اع ا 19 كعانح ءاع دخت ال لع هتابدم راسعلل يىناملالاتفرصأاو ريلا ىفعرمتلا طسننا

 لا ةف ةئمفسلا هله قانعمىذاتس أنا هتناو تام ت توعيثت - نواح درزن ااوطفت قمته هيسدعو

 نكسلو كئانغب عفتنت كبام ىف ناك اع ردزالا تر شام نم هتعيضامانهمتاك ول هللاو ى مثالا
 011م الرر وهالا سءاةودوعا !برض ىلءر دقأالت لاقفد.عرمأ ةزمغسلا ىف هنوك

 لاؤدلا عطقم. نأ تغأ :ةالاولا ةفادحأ هم متاج لد لاقو م أد ةلءفاثلا ةذنيحالا السن :

 0 ىنءاعث ىالوم مالك اذه ناهللاو تااةقأ هطهس تأ ) ني>ا-اعوا هذاتس أ انأ عن تاقو تكصذف

 ىتح كباصأ امو هف تنأ ى ذل اذهام كي و لاق ذىنةرعى :اراسأ3 ى تالا ىلا ىنود+أون العلا

 ا بأأ فاش نء هن زاملا بين العو تدك :واكرمأن « ىرخ اه هل تءك-خ ةلاذلاو ذه ف تريد

 امل تءمءالوام# ةطوالو هم راجلاه ذهن «توندام هل از لاق مى ةفأر ادب دش ءاكر هةوخاو وهى الا

 نيذهئااريمأ نم قازرأ بل طوعا: ماا عامنا دادتب تدرواغاو ىلع هللا عسو د3 ل !-راناو مومل ا ىلاءانغ

 هذه تدركش افدادغ.ءاسنغ نم أ.ث مهمأ ى دفن ىف تاقىطوىلا ع و>رلات درأ او نب رمالا تن دقو
 . اهقةعاةرعصملا ىلأ ت اصو اذا ,رآملا هذهنأى ءهقلادوشأ انف هللا .ذه ىلع كن |لءأ لو: وذءراخلا

 0 ا د عاممسأ|ت درأ اذا ىنأ طرش ىلع نكاو :دابز وامك ةكءام اك ىرح أو اهااك-قزأو
 7 قهسأر لخدأ ىمتاحلا نام ةكل ل : ت>رفق ى , امم ديو ىنأ اوخاةل نم تنأوةزاتسلا فا نم ىغتو 7
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 قس لوهلام مج به ذأ كا مباع قفا ل ,مواوب كه هد تناكواهارت_ثافثد راح قب ناكو

 سأ | يرض وأ غمار أ ىف ىتفلا كل ذناكو ردد |ذبهمف شهب شا املا ابسأن امش بلطف وش هنم

 ةهن كلل فر ءاالانأ هل لاق هنأ وخاض عبرا د را ءاغااا يف غامق ءانك ءاأوع أن نيفر اءلأ

 هيزال اورد كلذورك ترشد لك أتؤريشكا الامل كلذ ىلذ أت وَكَدد رار نأ ست نس للا

 اق اوتنأو اناةدكاءزق نم صلختو ىن«مبت تااقوهامولاقان أرك تءاردق تب راحه تاتو

 ناك-ةقو.ا!ىلااوماطاف كلا عوف اس نك كلذ و ةم. هنوذالا هب رع ركشمام 1 همنا
 اهارتشافسفتلامرك افيرظاسدأ لج رلا كلذ ن اكو رم. ءلال هأ نم ىعثاه ل_راهآرنءلوأ

 7 ةيراجلاوانأت ءكو ت مدن نمثأاتدضقاملفةد راملا ماض ىلا كلذ لاقراس دة و
 ظ سدوم ىم»نال ههذأ نب , [ىردأ الانأو س.كححلا ىفرين اندلا تعوق ضرب مل ةهااقالا

 هدف كب |تدهةودج املا ضع تادف طقىل لس ل امبرمفل او مطالاو ءاكملا ن ا

 ناسناوالارعثأ لف ةدنخاكى مأر تق س كسلا تاروت رقثب لعأ ال تربص ى> تف دنأو

 ..اذاوهفاخىرح أتم قف سدكلادحأ لذا, وءرماعز: ترمتن اف لور هم ىو ىسأر تحت نم هنْذج دق

 | عاضو حور ُكدقراذ ىسفن ىف تاقو مطأأو قك | ثرمصو ىهجو ىلع تعقوف ل٠ - ىف ءطوف رم ىل رب

 اما امااك- ا!نع تكف حامصلادا زج كر 5 كلام

 ' ال يفلاكلذن أ دمعسلا كلا !اهسأ يذلا تان ةئاغامثلادعب ثودتلاو :هاسلا ل.ل! تناك !هافإل
 ةلحدلا ىلا فلام ىف دازو كلام عام د لدور قر 0 ىفتلقلاةس يكللاه ذم عاض

 0 هلل هد مه مظعا كلذن ااولاقو نورضاهللا ف نطغذر علا ىف ىف: تقل ار رز لع رتال

 ْ 2س ” ءاح مكلدلاوةسا أدق ىل لص ام مهتريخأف ىرعأ نعل سو قوءلطأو ىفا م ن-اورأاومرف

 ظ ل1 سيم مقرانلا له نم نوك-ف كور با هذى س.ستت ف.5 وكلام سىهذدقلاقو م- مم

 ظ فرصن | كلذ ىلع هترك شف ىلام نكس ىتح هعايس ىدذع دهةىلزنم ىلا( :اصواإف كالذ تاعفف كالزنم

 ضعب لا اير اسف ى - وم 2و !اوهرح- الا ترك دف كور ل تق آنآ دك ىدنعنم هييرخا)

 هده ىنجبرخ او ىأر ل .ةالاقو اوان دنيسمخ ىناطعأو ىلة جر كرف لى رح ا هتريس أ ةءاقدصالا
 ءاثنالا]هأ نمكنأو اهولستواهم»ن ءّل اق لذ: ثد نأ ىل !| كل هم هذه لهحاودا دة نمةعاسلا

 | كم < هللا لعاهءاعَك فن حرطاولا دلال ند : عراب كبد أو دم> كط نو ةياقكما او
 1 نآل طس اوٍضرأ دصقأ نأ ىلعتءز ءو ىعد ض»١ ىنع لازأو ىزع ىوقدقو هنم تدوم كتءراح

 ارخافاش او ة 2 :هأا لا نول ةدر مهلا او ةمسأر هن 1 أرذرأا لوا هلآ فران

 | رولا هذ_هىلع لزأ انذكعال الومثاه ل>رل ة:مفسلاه ذه نلاولاةذ موءمىفو ذخأ. نأ ا

 نيد الما تاء س .:ااوك 7-0 ' لاةرخاقلات ام ءلاذزه علقاف ديالو ن اكن ااولا-ةفةرحالا ىف مهتيغرف

 زمقلا انا ومعدل او نيالا باس نم مش ترزت راثأو تء- رفا م داو لن" اك انوه ساحاو
 . نات, راح اهمنواهتمع د راجت يأ ق# ةعاشألا ناك اذ مهعم تلزنف ةرصملا ىلا ةهحوتمتناكو
 1 ةةرصنا | ىلا اهعانو :غعمسأو راهارأ انأاه ىسفن ىف تاقر اظ.غلانمىد_ذءناك امن كسف اهنام دك

 ظ اف ءاعطلا جزنأو مهب تردد 0 ةسلاكلت ىفاولْزْنف عاج هعموأك ارى ثا اءاحنأ ع عر

 زارءانغلا نععنملااذه يلا لال ااعلا طسو قنوقام ءا لكأو هن 1 وه

 1 2 نزملا



 1مل ا : :

 ىلء ىلا ءنو هناصس هش أ نموةن دهلاة د_هءاضتلا ثدسإ_ةوصو عاطقنال نىدقأءاكع نمان تذخأ

كرفالا نم ىاةدان تهذءاى بلاىراو> قر تأت ردو مدام تل
 نوف ةراعتا !تمزالو ه.

 هللا» ريهتو عت اقول نم ىرح ام عئرشالا عمران لا كلا ىرحو ةلاد اكل ةءانأو تاونس ثالثىلع تنم

ح وم باظو ل بر ىنءاخ هنأ قفتأف ىلا ءةهنل (نذاب لح أسا ادالب تنو مهك ولم ع_جرسأو مماَع
 ةرا

 ارانب د نيعدق ىناصو افران دةثاسعىنهدلاهارتشاف هءاعامتذرعفءانسح ةءراح ىد:عناكوريءانأاكألإل

 جذرفالا بح قاوءيجلاو مالا ىفنأ هنال مودأ اكل ذه_:زدن فاهو د_ك ملف ريناندةرشعف قب ِ

يعو ىلا ةنرخىل ا هاوضماكملا لاق: كلش هوريخأف
 ىنممةدحاو أيل عثرؤالا تاذب نين هزر

 ض حاسم امالكلانعتتكسف مايصلاد ازرع كردأو «ريناندةرشعا |

 1 انلا كلا نأ درعسلا كملاأاومأ ىغلب تلاق( ةئامغامقلا دعب نوء.لاوهسداسأا ةلءالا تناك اق

 ىسلا هنزخ ىلا ىناوهجوثو ىثو ذأ هل ىتلاريناند ةريثعلا فاه طخ أ ل ن غمد >او ىفءوربخ لاقانأ

 ق-امفرعواوبتقلعت تال ىبا !هبحئرفالاةيراذاتنأرق ى اا مج ىف تاهأت واعقام ترظنو

 تاقو ىوخ ىلاتىضموا#ت 1+ أفءذ-هىنوطءإتاقذ .ةرقالان اسرق نم سرافةأرماتناكوةفرعملا

 تذدأو ىرحام كءمىلىرح دقو نانكل|ىفرح انأ تنكىذلا ْك_ة-ادان أ تاقالتا اقينمشرعتا اه ٠

 رساله تلاةفربن اندةرش»ب اكلم كَم ذخأ د قران دةثامسمخالا ىنرظنت تقام تلقو تهذلا ىنم

 ىسفن ىف تاقئاهعالسا نحو تاساف هللا لو سراد#نأدمشأو هلاالا هلاالنأ دوش انأ يصل |كذبد ٠

 اماع ىلدةعو ىوجام هأ تيك-ودادش نبا ىلا تسرف ىضاتنا عالطاوا هةةءدعنألا|مباا ىذفألالهللاو ٠ ظ

 الا ى.. لو لاجرلاوءاسنلا ن ماري سأن اكن هلك درذ كوم نمد عقو قاغتان ئيسلاو ىراسسالاباط» ١
 فشكااولاؤساىفاوذنأواهنعا ولأ هورض<ت مل نال_ؤ س راتفلاةأرمانااول فقىد نع ىتااةأرملا

 ىذلا امو كلام ل تا ة3 ىنولر 3 دقو هل ولاة د-ثفانأو تريضف ىنمادوءاطت ىد_:ءاهأنلوربخأف ظ

عيج ىزاءالاذ_تأدكأملا لو سرعات ع 7 كراعأ :
 ىلا ىناصوأ كأ_ءلع س اءالتأ اقق ىو كوءاطو مو

 كام لوسرورمصانا كلما تااعاسأ امادقاهت مضح أءاهت ذأ لاق هيل ند هل وقأ ىذلا فرءأانأو كلا 0

 .كاني>ورتألوسرلاو رصانلا كلا اهل لاقت ىدنعىتلاةأر خا له تلقو هنمع ىلع سااع مارفالا |

 نالف سراغا!كإ_دوزرأ لسا اذ_هأ كنلاس +!( عألوسرلالاةؤ ىف عفتشت ارفالاتمةبامو نورث ١

 كورلا ىل لاق مث مناولاة اوءالك تعمله مارفالا نم هعم نا لوسرلا للا ةةناطاسا تااقاكإ تلاقف |
 تلاقوةءددو ىم اهيا! تاسرأ اومن ال اقوالج اع قلخ لسرأ هنا مث وهم تدنمفل اهب ضماو كت ًارماذخ |

 قودنمصا|تملق:امااهل سو هدف ىودنصل ااذها هبا | لسوق نأ ىدارءوةنان رعوهوةريسأ ى نبت

 نيسالا هذإ|نيترصاا|تدحوو هنيهءامشاق «_ ف َتأرذ هيفا ءتيطعأو رادلاىلا هتدضمو ||
 ىهواممدالوالاءالوهو ىلاعت هللا تدم ْمءاهنهريسةتد ل ىطابرب ع.ملا تدار فران دةثاسملاوارا يدا

 هنا هلنأو ظل نم هل لصدحامو هدب اك نمانم هت ماعطلا اذه كل تاع ىتا | ىهو ن "ال ىلا شي
 اهارتشا ىتااهتب راح عمىدا دخلا باشلا ةءاه ١> غو ءاىلا.هت

 البز جالام هدأ ن < ثرو مضل لدأ دالر أن مد' دةدب ل-رنامزلا يدق ىف ناكها (اضبأ كامرا ظ

 2 هلأ 8 4#



 لل منا

 ة.فرذام_يمأءالؤه لاقفةرعملادبد_ثتنأواضييءالوثد كدالو أل ار ام نالثارائلة فر محب رشم
 ةدابلاهزهىقاناتك تعرزتنك دق ىنااواعا مناة فهيانفحتا هلاناةة بروك ثر د-اهعم فواهت ذخأ

 ىلاول اقف كلذ نمرثك ئه: ءىل نحب لذ هعبد تدر |حرانس د ةئام سجن هءلع تقرصو هتضفنو هتعلقو
 اكعىلاهءتهذذ منرؤالادب ىف تقولا كل ذاكع تناكو امءظعءاحر هم م . تكل اكءىلاهءبهذا
 - ىف ى ثنا عنرفالاءاسنةداعو ةيكرذ اذأرعا ف ترمذا ع.هأ نأ .نرءؤروش أ هدى اريص هضعب تعدو
 قتاهات وأ.ثاسأ تء.فىلةع :رماما_هلاس ع أرقاناتك ا :رغشتل تتأف تاةنالن قولا

 فوالاةراا نم رم ااهم١تاداستو أم_ثا4ت عبق مان ًادعىلاتداع ٌمَتفرصناو هتذخأف نمثاا
 د-3ىنااوءمىلازو علل تاةذزو .ععم ىثةنأ اهتداعت ناكر ام-أىنأ تفرعو ىلا امم ترر 2
 نءدن*ج رخيالرسا اذه نك-او كلذ ىف كال نأ تااةفاوب لاصتال ا ىف لن ءامضت لوفاومحيتفعش
 وهاما مباع ىعاتجا, جور ت.هذاذا اف تاقدال ام لذت نأ ن مدبال كلذ عمو ىهو تنأوانأ انتث الث
 : اماامااكملا نع تتكسف حاصلا دازروُس راو كك

 ْ اقزومعلانأدمعلا كلا | اع أ ىءلب تاق هئاسةامثا اهم ن وءستلاو ة_سماخلتاةلءالات ناك اناف)
 لذيتنأن مددالو ىدو تناوانأ انة:الث نمد نمجب رالرمسا | اه نكساو هأ تا اق لحرلا كلذ تداحأ

 ني اك عندي نأ ىلءلاملا قفتاو ري_ثكوهاما ماع ىعاجج اق جورتيهذاذااس4 لاسةذال ام
 ٍ ا4 ئءهدهل تااقارانيدنيسلا ت ذأ امافزوهالاها سوارا دنيسلاز ودقاسوب هلا ىحنواراند

 لك !منههلعتردقام تزهو تءضف لاق ةلهللاهذ_هىفكلاء ىحت ىهو كدب ىف اعضو#
 ا عطس ىلع تشر فف فءملا نهز ىف كلذن اكو رعأ !ىلع ةلطمىراد تن اكو ىول_>-و موو برش هو

 راظننانرمصوا:ءاعءىضذن رمقاأو ءابوملات 2 ا:هزف لءالا ن- واذن موال ة.2رفالا نءاحورادلا

 || رك ىلءوهاملا تحت و بد رغتنأو ل_-وزع هللا نم ىكست انأ يفت قتاتدرخلاف مول |لامدت
 هذه نعت ففء دق ىناك دهشأ ىنامهالارانلا با دع بس وةسستو-هأ اريصن عم ىلاءآ هللا ىصعتو
 ىغىهورصدأا ىف ماو مصأا ىلات ع ىئا ْمُكدام ع نمافوخو َكنمءامح ةلدالا هاه ىف همنا ملا
 || ةيضذم ىهوزوضأ او ىه ىلع تربع دق ىهاذاو +-هة تساعف ىتوفاحىلاان | ت دش هواهناكم ىلا تمور
 | ىطة سلا ىرسلا تنأ له ةءراسللا هز هكرتت ىت- تنأوه نم ىمفنفتاقوتك-1وةر عقلا ماكو
 تلاقفاهب لا ىعحراا4 تاقوزوتلا ت ةدل مضاد نب لءضفااوأ ىدادةبلا د.نلاو أ ىفا+لارمشبوأ
 اشيدةثاسملا ا متءطعأم ران دةثام ك.طعأتاةفرا ند ةثاسعالا كلا عدبرتام عسملا ق-وزوقلا

 1 ممىلا عت هتلاهتك روان مع تةةءقةركةلاكلَت ىلا تم>ر ىد_ةعتراس.ءاهاف هرم ىنأث ىلاثتءاحو
 ]| ى-و تلاقذ ىلا امم ىعحر | اسهل تاَءْف ىى_ضغىدوزوهتل | ىلع تريسع ٌمىعضوم ىلا تيشمو تدض#
 ْ ” ةةرغاتأ تمزع و كْيَدَل ت دمت راند توك وأران دةامسالا ل د ةعاهبح رغت تءّدرام جسسملا
 ةدحلان|نيماساا رمش عمان لوقنو ىداذن ىدانملاوالا ترهشاف كلذ ىسقن ىدفأو هعيج ناتكملا
 لأ ىلااوفرصنتو م-هلاةشأ او ضةءآةمجنيماسملا نماسذه نماناومأ دقو تضقنادق كس واتس ىلا
 1 ىلع ةضداةماوالح م سانا ينمهارتثاىذلا نات نم ل... قت ىف ت أو ىنع تعط ان مد دالد

 يلا ةدش نم هءفامة.فرفالا نم ىاق ىفانأو اكع نم تدزتتو ةزس> ةعاسمب ىعم تذ أوهنم قيام

 هلا دعاضبلات هنو ى_ثمدىلاتاصو ىت>ترسو تح رخ مث ىلامو لق تذنأابنال ىثعلاو
 اهتذخأ



 | مو ْ

 ضرالاءلم ك1 جأ نهىلل ذي ولو ادأ كو طرفأ ال ىتاوهو باو ت>انءلع كلراسصد-ةذ هللا
 نوكمنأ تدد رز ل-قاننطالا ارطاخ نك الوآرد_.ىح ”رشتاواذمعى رد ا ىبطئاشذورهأ .

 نوكد نأ ىضرأال فرك نم: ءرثا اريمأا. مرع تلا ةفالهأ هل فوكو العد كل ىرصللا ىلعماثاا اذه

 تارم ىل+ أن مه>وريرطاحخ هناهناس>ا ماس نو ناسحألا هب اغلا نمسح و هلاع ىنارتشادقو العد ىل

 موب هتلو درباك أودوهلاو ىطا ةاارنضحأو ارهمال لعو ني:مٌوااربمأ انالوم هءاه> و زف ةديد-ع
 ىلا هتعاسسو هّتو نم نيزءؤماربمأ تفتا !كلذذم,ُمادر مش ءامو ناكو تاتكسل|بتك د2 :ءاهداوز

 رفاك-لاامبأىااهلسرأ ف دك اهمالك تعمم لهدإ لاقوة عاساا كل: قارضاحن اكو مورلاكلهريزو
 ةمايقلاموباهنذانأ لمحة هدالوأت اتةدقو صوص خا ياعافاغأو اهءاسا :رو هلل رو د>وم ةإ سم ىهو

 نء ع-جراهل لقو كك-!« ىلا ع رافالمدس نيذهثملا ىلع ندرف اكل هنا لمح ناو ىلاءت هللا لادقو
 صل ند دلاو يلا ى>و نيذمئااريمأاب ةفيلغلل لاسقف ىو أرز ولا كلذ ن اكو ه.ذ ءمطت الورمالا اذه
 هف لنا لات ىناتةءا ودب اب أ ىلا .ث ءدرول ىنال ةإسم تناكو ومر نود: عودرلا ىنكءال ىنا

 هم: أصعو هقوف نم « ىهعنءءاز>اذه تددلا| اذه دثنأو هول: ةأو نوعا ا اذه او ذخ

 اذ_همدب كفرس ست ال نيزموءا اريمأاب رم دم-سلا تااقف هقرحو نوءلااريزولا قدَع برع» ىأ ع

 سك ومنه هاوأهوراوبل ارادىلا سه ذو هتث> نعد سأر تح اطأق هنتي را واهةيم تدرح عن وعلا |

 اناكمام هك درؤأو ةءزس عاش نب دل ارون ىلع عاد مامن انحةوقواه دعاس ةءالص نم هفيلخنا ب هتقرارتاا

 عميجا مويلا لة نأبرمأو تافول-هلاو كماوجلاو تاسءتراأ ام لب ترو ند دلاروزو ىههريق ىف
 ىامهونامزالانمةدمدادهىفاماقأو :سدفنلا ىناوالاو شر افااو سال نم هءلا ناحام كام ظ
 انذاهنمبلطو ةةيلخناىلعرمالا ضرعف هءدأو همأ ىلا ند دلارون قاتش |كلذدعو هانهأو شءعدغرأ
 اياد ايهسفتأو هحوتلاب هزاحأو هدب نيداهرضحأو مرعاعدف هي راقاةران زوءدال,ىلاهحوتلا ف
 اهئاطعوة_كقرار همءارمأ ىلا تاكملاب رمأ م !ءضعمب نيدلا اروثو برم ىدوأو ةنمثملا ف ضلاو

 كارابخالاتلدواملف مارك الاةباغمهمارك !وهتن راحو هيدلاووود نيدلاروث ىلع ةءدولاباهئاربك و

 هئاقألج رخو حرفااهب اغ كلذ. تح رف همأ كل ذكو نيدلاروفهدلو دو ءد ني دلا جاترحاستلا حرفرصم ْ

 بيوت مام دو وثم موب مه ناكو ند دلاروفاوقالف ةفيلدنا همصو ل>أ نءةلودلا باير أو ءارمالاورباك الا
 ءارمألا نم د_>او ىلء موب لك مئالول!تراصو بول طاب بلاطلا ل_صئاوب 0

 اورق هدلاوو هتدلاون ند دلارون عمت ا امافدعاصتملامارآ" الا,هومرأ ًاودئازلاحرفلا موماو>ر قو

 مارك الاةءاغاه ومرآ أوم رن ةد.سااناو-رق كلذكو َح رئلاو مهلا مهن علا ازوحر غلاة اغموضعم
 رور ءودي- > حارشنا ف مو لك او راصو مااظءلاراهقااوءارمالا راسن مف فا اوان ادملا مهبل تلصوو ]

 هدمرورسو حر فوب ردو لك أو تابرط هدب زح منو تاذإو حرف ىفاولازب لو د.عل ارورمم نم مظعأ

 روبقلانوط؛رهءمو روههةلاورو دلاب رو تاعاجلاقرغمو تاذالامذاه مداتأنأىلانامْزلان م
 ١ كلاادءلاقمهدس و توعال ىذإا ىلا ناسف تاومالادادع ىفاوراسو تامملا, امن دلا ن ماول ةةناق

 3( هيدر فالا هت> وزو ىدمعصلا ة.اك- )5 توكالاو

 د.عصأادالب نمل رد _دعاذت: لاق ةرهاقلاىلو:ما دن ءدلا عاصشرب مالا نأ اضرأ كاممو ا

 مهض أم ضد راع مدالوأ هل ناكوريبك يشوهوةرمهلادب دثرهسأ ل جرلا كلذ ناكوانوركاوانغيضف

 م



 د

 2غ
 مونناك اهاذ ةف,ل1ناىدب نينامهرضفأ مهدد مي ض6 اير ومأم هنأ ىق-ثمدريمأ 1

 مهباعا.صقو يوان مدا اريضأف امههسان ءامهول أسف سرس 11 او تا حل
 اك را قشمد لقب ماوراسواههو ذدخأواءميلعاو تيقوامدوقرعفام مباع ىوحام مدح وام متمق

 0 :هااريمأىلءلرخ دلا فاونذ أ: _ىااس ميلا اولد واهلف مالسا ا رادداد ع4 دع ةقياذتا ىلا

 ةيرانزلا مر مهذهنا نينمؤلا اريمأ اد هل اول او هب دد نيب ض رالااولءقهلءاولةداءلفم. 0 .رلا

 اهقرسوا م .أ ىلءاهدسفأ ىذلاريسألا ىرمصملا ند ,دللا جاز "تلا ا نيفارئان فو م

 امام [نعامهانلا ب هلو دتقو امهاند>وفىق وسد ىلا اهم برهو ه2 5 '-!#وهدال» نم

 ْ هقيشرادآرثمب رم ىلا ني:هوااريمأر اجه انرضجأو اهمانستاكزدتم جملا

 7 وق نانخ ات ئناس الا ةولل-!هناو ارا هرمصعم دن رفاسمامز لدأ ةهام مالك -ااةهدةماوقلاودقلا

 بع مةنلاو سؤنلا لاوزو منلاوز علا ماودب هل تعدو هردد نيب ضرالا تاءقهءلا تاصواماف تاتا
 ةحئرفا كلم تنبةن رانزلا مرمتنأ 1 لاقذاو اود ةعرسواهظافل أدب ٌوُدعواهماوق نس ةفيلدل ا

 ةمو>, ىهأحو ند دوما ماماو نينمثااريمأ دهن ت 2
 ا تفتلا كلذ دزعف : نياسرملا دءس مع نبأو نددلا

 . لدةفم ادناهل لاةذ هما ةلءا ىف ريثاار د. 0 ”اكلكشلا نس- اها ماراش نب دلارونام اعىأر هةؤءالنا

 ' لاء ند دصاسقلا5 دعو ينمو اريمأأب مث :لاق ىرصملا ندا امبالا نباربسالا نم دلارون ىلع تن

 اخ < ند . دلار وترا صه اهم تد رهوا يب أ ةك-ا#نم ةيبصلاه ذه تذ_هنأ فدك ةفياملا

 ظ بهل هب اغ كلذ نم ةيللنا بعت ه5ددس نم غر_فاإةءرخ 1 ىل ارمالا لوأ ن مهل ىزحام عم

 ئ 0 حاصلا دازر هش كردأو « لاجرلا هيساقتام ارث" امل تبرطلااط هر بهدا نمد فد

 ظ جحامملام ااك-لا نع

 . نوره ةفيلختانأ ديعسا !كلملاا هيأ ىنغا؛ تلاق( ةثاغامثلا دعب نوعستلاو ةعارلا ةلءألا تن اك املف
 نمهفم النا هت يبتلي دحمان نمل ىرحام سيم« هربخأف هتصق نع نر دلاروفلأسا-1دثرلا

 9 ىلعا رماي سم لاقو م رم دمسلاىلاتفتلا هنا ملاجرلا همسات امرك ام لاقو بها ةءاغئاذ
 هذعرقو هن ةذساٌعاقو 00“ انا تلاق فلو كل اش ىفانت اكد _ةَدحكرفا كلم كدلاو
 ماب دف تاخددقى زاهضرأىف هللاةفماخ تنأ مّئلااو سوئيلا نم كراحأو معنلاك اعهشاداع

 هلئأب هزمرتم ترص دقو نتا 01 ند ,ذلاةرفكسلاةل-هتك رو عمصلا جوملا نب ذلاوه هنال

 هنلا ةعنطا ددعمأو هددحو أوىاعتو هناهس هتلاد_هعأ د-رلا هلو سر هنءاح ا ؟ َهق د ضمو مركلاا

 ىدهللاب هاسرأ هللا لوسر ا د# نأ دوشأو هنلاال اهل اال نأ ده_ثأ ةفمادناىدب نيد ةلئاقانأو هد_أو

 0 5ل.ة: تأ سم وءماربمأ اب كءسو ىف لود نوك رممالا يل وأو هلك , دلا ىلع هرهظرل ىق ولا نددو

 نود.ءدو سبلصا!نومظءدو مالعلا كل لاب نو كرش نذل ند رف اك !ادألب ل ىناسرتو ند دهطم اكلم

 ضرعلامو كل اهذأن ى ولعت | هللا هد طا . كلذ ىف تاءذناف قول وهو ىسعةملانو دقتعو مانصألا

 هنباخأ نمالانو: :دالو لام عقنسالمول لسو همللع هلا ىل_ص هللا لوسر كاع نم اى لوك-ثأو هللا ىل-ع

 0000 اا لادا .ك اديأ كلذ ل ءذأ نأ هنناذا.عم م رماد نينمئاأريمأ لاقو ماس ماقد

 هللالو راد نأ دمشأو هتلاالا هلاالنأ دش أم رمتلافهلوسرو هنع هللا ىرنام ىلا هلوسرتةقدص هو

 العوم اسم تنك" تمحو مالسالاىلاهءاده كدازو كف هللا راب من رمان نيسم :موملاريمأ 4 لاستف

 هللأي

 و



1 
 رايدالا اولوفرانلا بولي ظيذلا نم مسجب ولق تقر-اوراوملأو لذلاورامدلاو لاله اباونةد أو ضرالا
 راونالاوةرم رمي ترا اكو اكو زك اساقاو اولدةدقوهدالوأ ىلا ملا |ر ظنا! ةرارفلا ىلا اونكرو
 تر ربو ىف تفزاح ناوا . تاعتس اق عربا سأ أنا هسفن قل اقوراذ :أأ تمهل ه < ءا3قرخدأو

 (تالايوشاتف اق ةلثم مقا ىف لّدكو َهلَمَق عنشأ ى ل ىترهةوىلءتءلغاعرىد-وأملا

 نام ىتذن دمىلاءرأو ىءرح ا أر او عمطاوعود ر فال الوءاحر 00

 لتقلعأن مراملا هم .13ىف تقلطناهريص3ىفرفتسأ الف هتنب ده ىلا عمد - روه.سرؤتانع خرا كمل

 ءاريكو هتلودبأب رأ بلط ىت- ةعاس ف صفرةةسأا4 ه:هرح ْل_:هووركسع مازماوةثال_ها!هدالوأ
 م_هراشتساونز+اوروقلا نمءاقالامواسمتوخالاو اتقن معمم رم هتنبا لعف م-ميلااك-شو هتكسام

 ة.ضقلاءذوبهلعنود.شرلا ثوره نعنموئلاريمأ هضرأ ف هقلا فياض ىلا با تتكون أ مواكهءاع اوراشأف

 لود رانزل ام رم [ووعاأ تشات : نا نينم قا اريمأ ىلع مال_سلأ دعب هنووذمأب وتكمدم_ثرلا لاب تكف

 الاه ذأ ىرصا ا ندلا جاترحانتا !ن ا ىلع ني دلار ون ههمأ نيكسلاىرسأن مريسأ انءاعاهد_ف |

 نيلسملادالءرئاس ىلا بتل ن |ن نهاري انالو م لدعفنم لأ. اأو دال. 4 ىلاا م ججرتشو

 ال1 مالكسلانعتتكسف حايضااذاز روش هز كاوا نأ .فألوسو عماتيلا 4 اسراو اول صدقت ا
 ال ةةرفا كلم نأ دعس اكمل اهأ يهاب تل اق( ةئاسغ امثلا دعن نوعستل اوةئلاثل |ةلمالا تناك الذ
 هلضو نم هلأ و رم هتئنابلطد و هيقهنلا عرضت» هأنأك كر شرلا نوره نينءثااريمأةفيلخلا ىلا تك

 نيمْؤملا ارمأةريض> ما لس ن ءنيمأ ل وسر عماسمحلاراواوامصختت ن !ملادالب راس لا بكين

 ةمورود دمفصنرمالا اذه ىلعان ذاك: 3 هرماظن ف لع هاذا تاك. !!كلذنوهض مدلج نمو

 هةكملم لهأ ىأرب باسل !ستك نأ د_هواه> اوخ كءلا لمح ونياسإلدحاسما ميفاوتدتا ىريكملا
 كاملا م2 بات ةكملا متاع ناهرمأور وعالاريزولا ناكمارب زو هل ء+ ىذلاءريزوباعدوعا اوطهتاو دءاربكو

 ىدنع كلف اهبتدت [تأهريز 9لاظ ع تنك درا ظراطشلاو هذو نادم «_ةلود ابر أهم كل ذكو

 اددادنب هذي دم ىلارفاسد نأهرمأو تاتكءلاهلوان مث 3 ا 0 داء عاخأو نئريمأ عاطقا

 0 ءاحيوا ١ زبزولاراس ٌحهد ىلآء دن ن « نهفواراامأ لااعلم !!لصوتومالسلا

 نءلأس ٌححارتساورقتساى ىحمانأ ةثالئابف ثكم اهاذ دال قدادذب هني دمىلا ل_صو ىت-رافقلاو
 4 ءاعلوةدلا ىف ني ةموا اريمأ نمانذا تلط هم ءلا لضو ا ءاعءولدؤد.ثرلا نوره نينمااريمأر يدق

 نه هع .هت#ر ةرفا كلم نهى للان اكل هلوانو هيدد نيب ضرالا لءقو هءاع ل__ دو كلذ ىف هأن داف

 هءارزورمأ هنوهضم مهفوهأر 5-0 لدتا مقام !و نم :مومارب هان قمل امةيمهلا ف فااواب ارزلا'

 ةةدو مر مهفص تءتاك- ١١1قاو 8 هو كلذ اولءففنئمأ اادالب رئاس ىلا 10 نأ هّدقو نم

 ن.ذمااريمأ ىلا امواسر /وا- يلع ض قمل امه ذح و نم لكشف تايرادامهئاواةمءاو هم«او ند دلازوت
 ىلاةاعسلا عمتاسرأو بةكدلا تمت ل دل ةغوأال امهاو الا هماكلذفىفا اوطمد نأ ن مم هورذخو

 ناك اماذه ةفصااهذهبنوك: نه ىلءدالءاارثا سف نوئةغاوراسو_ءالا لاثتم اور دان ف لامعلا
 كلم تدب هد , رانزلام رمو ىربص ند دل اروزرمأ نم( ناك امامأو 9 م- عاد او ةلولملاءال ءهرمأ نم

 رتس دقو ماش !ادالب ىلا راسو امهتع اسواممثو نمهرك اسعو كلما ماز ئادع امكرام_مان هك رفا

 موب قثمدىلا ام ممقيسدةفيلدن|اولسرأ تأ ا عث الطل|تناكو قشمدةئ دمى الصوفراةسلا هيلع



 لشن

 ىف نيحام_بلا نب د ءيتاودادحالازءأب "الايد تك رش .ح لم ىرحام ىفكدامأمرمأب طواطرب

 ن“ كدادحأو كت ابآنيدىلاىجرهل نا ا ع سو لق مال-الد هددالملا

 الك يوت تل كمن ةلئم تأ كد ل ٌةمأو ةلةقرش كلن فال لول سان سحأ هيف ىكلستو كولملا
 هللا اوانأ تا ادا لو تاه شد وأ ت تائامدوهدنأ نا مه تامه تلاقوا أ

 تدءءسولو ىدقأا 1 ولان دلاوه هنأفد أدق م ءىرلا هللأ ن مع نب د# نب دن عهه>ارب تدل

 ىلا مالكسلا ن ا 7 حابطلادازر وشال داو ةئلرلا نازك

 تلاقم رعنأدمع_سلا كمل |اربأ ىعابتلاق 4 ةئامتامثاادع نوعستلاو ةيناثلا ةلءللا تناك اطفؤ
 تدةسولو ىد4ا ند دهناف هادو معىذلا هللا د عنيده نيد نع ع-جرأ نأ تايه تاهيهاهيخال

 هءاعكالذ مظعوام الا هو قلاش اراص مالك-ل| اذه هتخأن م طوطرن وعل اعمءاىدرلا سوت
 لا اوطااو ضارعلا ةءدوالا فنا :ثالا ص اغنولازنلا وبرملاد تشاو لاتقلاام-ممدن مقلاو هيدلربكو

 طوطرب راصؤال, ,وطاكرتع واما الراحت مراوننالا | هه ذخ ًافراصدالا امه تصْدشو دث | دش | ىعأربصو
 امتسورفوامتفر ردوا تع ارتةوقز ,آمعأت ص نس“ هد تو هءاع هلطمت برد ن نءايابمرم هدحال عاإك

 هلواحن مرملزت ل وراصدالا ن ءزاسراةلا تاغورامغلاا امم ور ىلعدةعنا ىتحذلا+لا كلت ىلعالازب لو

 هقتاع لع فيسلاب هدب رمضف هنوف تفعدو همزغ لع مضاو هتمه تلطدو لك ( ىدح هقد رطهءاع د ستو

 نادمملاةءوح ىفتلاح مرم نام رار اسدو راسذأاىلا ه-ورب هشا لدكو هر ,ر داع نم معاج رقم

 زحاذم نم ل هلت ها منهل. تلاقو زادفالاتاأسو ها ناعطاأو بردا مومو

 ةدمعأب ننهاأتاذمأ |ساكمهةسأ النيدلاءادعأ لاطمأ الأ ىلزريب الز>اع الو نالسل موملأ فزرببال

 م ل ستر نايعالا لهأ هو وهدف ضدت واذه ناءةطااورفكلاىودوتاثوالا

 لاقوىلا ؛طسولاو هداو ىلع حاصو هباوثأ شو هه و ىلع مطل لّدق دقريمكلاو دلو كلل ا ىأراإف نجرلاب

 طوطرب ْكيأراثذخو م ربك ةتألاستةىلا ةعرسن ىداوامزربا سوسأااءر 2 تقامأي سوطرب هل

 ل ا ا عمأ|تنأاد للاب رك كد ساروا و

 0 عازد اع هسفن ى 1 !ااهرخأىأر ةلوالا لاذ هلآ نمدشأا لم دشألاةقءاد دأو ىه َتاَتاةَد هماع تاجو

 ظ هتقضالو هنمتمرتترافلا ىلا كراك ثلا سا ةدش نم نازك لف بور اوراغلا دا اناا

 ْ ةيرص قيما تال دو خايب دعا اوال نءمااجر خدع متع ,قر ىلع ف.سلاب <: رض مهحةداضو

 1 كلذدنعف جر عالاررعال اريزولا نب أن اموعشأ وكاس ةلانأت !اتو نتامطااو بر ملا فةوعوثادمملا
 ظ نب دلاو عسملا وو طسو الاى دلو تاتقا منالاقو حر ةءمدلان هافراعو # رع باءاهوبأ حاسم

 0 لاتقىلاىدإوا, جم رخاثاءصلا سذ بقلمان نايسفاد هل لاقوريغصلا زو د حاس هنا مع مصأا

 |١ زر كلذ دنمف هل :3 مق اهلتذ اناهب ترفان ناو تل اءوأ كل اما اهم داصو بد ودل 10
 استر «موأمتعارصشو |متعانص نسحب هءاع تاووأ معاربب ها تضوتفاهباع لجوريغ_دلااهوخأ اسم

 منن راك |!ىوثمسش و كدوخأب كد هلال نما سأ او دعو هتلاو دعأد ,هأ تلاقوامتءسور فو برخلاو

 راغ :لا ىلا ه-ورب هللا لوقو هيو ار هّدقلسأو هدعارذو هق:2 تءطقف هدد رو هربغ نماهفمس د ز>اهأ

 |[ اوناكو اولةةدقةثالثلا  دالوأ اهبدأ عا نيك اراوناك نيذلاتاسرفااوةقراطملاىأراإذ رارقلا سنو

 ا لاو هؤاوسو يان ميرمهددسبلا ن مبعرلا مهم وق ف مو مهنامز ل إ 000 2
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 ةمدخااموفظاذقماةضفااو بهذلارثنوربرملا 0 رع عا كولا دنعةداعلا
 ىلءاءمرعر ,زولادوفد. د ارصقلاىلا لدون أى لانا! لا ضع ووذ ىذعت كلا َلْرَد لوطش اوخاو

 لغتشاو هلاحر دكمف همف هت 0 هراجر نههسأر فرعنال شرفا

 ا ريضحأ اافردن < اوركملا لدناو نذل ءاملاراض اب رمأو هلاب
 نءهلأسف هءدنأف هرم ىل اثكلدب رب زولا طعس كلنا مح 56 وذا هذو> نم عملا رن هزه ماهم
 0 راو هأح د3 ىدقس اهنأريغامب ىل عال مظعال اكمل |اهعأ هل لاةق هن :.لاح نءوهلاح

 ءايضأا راصريزولا مالك كلل عيمافاهرمأن ءتاك ام لعأ الو ةعاس |. ذهىفالا حور تفرعامت قولا

 نمل رأ كلما نا مس ارضأ نم مان جرت ه- ارىلءرب زولا هب برضو ف.نأ| بدوام الا هوجو ف

 نيناصحلان ا كلا اامجأ هلاوأ نقف نيناصحلا مهنم اطاو ريضح طف سامسلا او نال غلا ىلا هتعاسو هتقو
 كلا! لاةف ة-وتةماهلك تاوبالا اند واذ هدأ ملانناف اضن أامهعمهتفان ريكو هلمألا هذه قادقق

 دقن اكو هسنلا كامدخ ناكى دل اري ءالاو ى 2 يتاالا ناسا 12ه ورح دكت

 حهلءفب ىزوج دقوروعالارب زول اذهالا ىدب نه هصاخ لو ةفرعملا وه: :ةرعولوال اةرملا ف اهذ_ةأ

 ةمو- ىف سزاف فاأب مودي مهنه دح أو لك انا اهعشال اد 1 :اكوةندلثأاءدالو أ,تقولاناعدكلملانا

 مام كلا بارو اوءكرؤ بوذ رلاي مهرعأو موباع شالا |حاعُم ناعطااو برضلاماسقمو ناددملا
 افةشىداولا كلذ ىف امدوقطت ا 70 م .ةءاوراضصو و مهرباك أوةتاود بأي رأو هتقراطب صاوخعم

 كلاحام نب دلاروخ) تااقو اه>السدل 1[تاجواهفمسد تداقتو ا هداو- تم ل رو تدمج محرم مهتأر

 خلافا ىندتولا تامث له لازنلا ىف ىلا 0 انتل ل لازئااو بو لاو لايةلا فكم ا فدل و

 ىلا أع لوطو ىل:ةىدهقنال 0 ىنأتع منأأ | جدلا لافودننأ

 0 م
 ةول_الا ن الق ]ننال ىناولا ىل+ شو نو لوبأو # ةفمخ عز فأر املا .ترظناذاو
 1 ىربامود» دسأ اى ًارااوداذه «بارزالاةوظس فرعي سكلاو

 ه]تلاقو ماسشنالاو لصغلا ل تروظأ ماظنااورعشااو ما | | اذه ن هدل ارون نم م رمت عمم اق
 !متعاسواهتقو نمت أرهتابنا م ٌملمرل ادد عاون اكولو مه كمفكاانأ د كموقنسا لا ون ىديسأب
 ناصحلاكاذ جرش نأ: ىلا ةو> حرا تراداو تاذعلا فرطاهدب نمت قةلطأو' هدا او-رهظتءكرو

 اسهنامز لهأع 5 'رمتناك دقو بو.ءئالا نمد نه قفدئااذا ءاملاوأ بو. رلاهن اك | مت نم

 لارج راق مرا لم رلاةريغص ىهو اهطعاضابأ نالا ماوأو اهرمص2ةدن رقو
 نم سفن ىلع صرح افانم زم ااذاو ىرهط فاخذ ن و ا :لتلأقو لء ءالامالظ ىف

 هدإلوىلا تفتلاو هفرعملاهب اغاهفرع م رم هستفب هءأآىلإك لا اراغنأم اذ 2 اليا 6 اود نأف عوقولا

 1:ءلع تاج دق س رال اوف لال ردت هنت اوقع ارينا طوطرباب هللاتوريك الا
 يح اهلتقتالا نب ترفظن اكلنا علا نيدلاو مسا ق>وا يلع لجاو اهب .ااز ربافاناأةقوا رح تءاطو

 أ وااو هما عبرت مل نأوهريسأ| وم ع>رأو مدقلا اهني 1 نددامماع ٌضْرهَت
 هءاطل اوعمسلا طوطرب هل لاَعف هلم م مقأهبلثم اهعماك دلانوءلم اا ذه كلذكو ةلثم عنشأ | لثموةهلتق

 ا4لاةةهءلا تير قتو هتمتندو هب 1ءتاجوهت ةالفار و ا م مرح هتالزرب م (
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 قدربال اكريخ نم. ت دوف هتراظأو ه ءاااهسأ رت ءفرذ نددلارونهءاريغا منا تةرعف د مهلا ةربرب تممع#
 الاف مانالا نيب كعلم .و ماح ى مشان نك: نمهل تااةفامالظا وودو قءام ملا راص هيرظناملف

 نم تدرح لب مالكا نءئدب هءلء تد راقمات سان :لاو لمحللا ىتارسدوعسم ىعءاأنأ ماعلا تذبأم
 لهعو همدىف ط. .:ع رمرالا لعن ءاريص عقو# ؛ هه الع نم مان عاطف هدد اع ىلع ه: 0 للا اهتوو

 ام-مهادحار تيكر ونين اصلا مرة دا تذخأ كلذ دنءف رارقلا س.و راسذلاىلا ه-ورب هللا
 هةدعاو ىذلا ناكل فاد ةار<:.هلف نب دل ادون ىلع ءش.ة: امة ىلع ته>رو اد درج ”الاتضءقو
 نامملا ارهظن ءتازنق هءادر نم هيد فرع) ملوه«ونى طغب متانوهوءدب دوا ماو ف عاسب الأب

 بكرا مق هل تااقف ما نع. < ىلع هقدجلا قد ساباس لاقو ابو عرم هون نه 4+ ,ةافاد د تديزكلو
 ةنئدملانماحرتو ىفاثلا نأ صامل تمكر جرم د ل دا روماعقتك ا.تنأو ناصاتا اذه
 م س١ هان :ال كل تاقامأ هل تلاقو ند دلاروذ ىلا ءرماتتفنلا كلذ هدو ةنامز ةعاسارا و
 نم دعلا هب اك هدريعأ اى دم_سأب ىرح ئشىأو كداعمع ىداؤةدرب نمالاتءامأنأ ق دأب لاسقف

 0 م اال “أدقو مهلا عارش ا ١ ىلعهش دولا ند.للا روئاس4 لاق ىمتنما ىلا ادتمملا
 هلاك بارتلا فاسمرمءآرق حرمة درسا هاد ىذلا دءعلا ىل الصو ىبناث دتنارا دوري لنا فرطألا
 نأردقاالانأ هنئاو 3 د. اا لاه فر هان :نمهدرح لزنا ند دلارونل يرمتلاةف تبرع
 مر ةةنسلا اركشو هتةلخ نم م ند دلارو: ى#تثو هذ مسرد: الود دنع وأ الون اصحلاو طع نءلزنأ
 عصأ نأ ىلا له 0 هرئاس الاب لو راسم ا ملقةوقوا معاهم ن مس8ةو اول هل ىلع

 نالزغلا هيف يق 0 حاطملاو ىناورل ىلع س كلا ترمثةناو حالو هروةبءاضأو ميفلا ش
 نام مولان وطع .؟ هراهزأو كا لك نمر اك ألا دف تلك 1 تناول ا هزم ترضخا دقو حرت
 'دارااء فرو داحأورعاشلاهيفلاتاك تافصا|ةةات#ىرت هلواددبو تاذك اعهضرودطلاو

 انماءانخ هدودانازت « مسمعلا ثرغلا فعاضمءاقو نا اا طرا سل اناقز
 مد :الوهاد_1انم “ا الط أمل ىلع انفشرأو 5 مدطفلا ىلع تاعضرم لاو: 7

 مدسنأل ند اءواممصت # انتو-او ىنأ سوما | كهعد

 ميظتلادّتءلابناح ساق و٠ ىراذءلاةيلاحواص> عورب
 راضمالاق ناموا هقاتش ي هرم غوهريسط غرتداو رخ”الالاتاكو

 ىزاح ءامو : فك انو لاف 5 هفاذك [ىفسودرفلا هناكسف

 ٠ عاب صااداز رمثكردأو ه ىداولا كلذ نار تسل ن ددلاروزو ىه رم ةد.-_ىلاتازن كل ذدنمف

 املأ مالكا |نعتتكسف
 5 رمؤدعلانادمعسلا كلا اأ يقل تاق( قاب نوما بل ءالاتناك اف
 051 ك1 ناناصمل !اًنأطأو راب أنماب رو هراثأن مالك |ىداولا كلذ ىفالزناإ ند دلاروذو
 امواممتداكح تار 95+ هوناث دهقد مرمووه ند دلارو: س او ىداولا كلذ نهار والك أف ىعرملا

 امهامنيمق قامتشالاود عيلا نمداساقامو فار ةلاملأن ءهاقالام مدا صاوكثشدامهمم لكرأ» 4 ىرح

 ناكلذ ف بدسا ان اكو السلا ةعّمعقو لمنال .هصادممو راطقالادس ىد 0 ,غباذاوكاذك
 هيدرع 0 يي نإ كلادإر حامصلا مصاول الا كل: ىفامباع ل - دورب زوال هتفدايقزاما كلما
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 ك.طامخأو كل دن ءانأء ىحأ ىنبط اختو ىدنععىام ىدموأب تنكن اذ مامتل | ىلع دول! تاس مالا
 27 ادخ ضمد ن مالا انأ لهو ضر اولوطلا ف ضرألا ةك-امأب كل ماو لذمفلارب زوله اقف

 ىف كنم ىهبوو ةميقيل اةردلا اهتنأ ةميشقلا كت طابع ىلع م-هتأ نأ :سمانأاغاو كةاهاغ لقأو
 هنزأوح قعر زولااصنل دمة برشلأو لك ًاناناذتأو مالكا ذك مانعد هل تلا ة:ضرأالا

 اطقن راصأا ىفعس و راطو ير داما ميو ةرفسدلا راك لكأ اراض اب مهرمأو همدخو

 ناولالاو لاك-الارئاس نءافو رمال ا ل رو ماجلاخارفأو ناهسو
 اف ك1 ناك ,الازامو + قهسوتورزولا مث تراصر تاكأوةرذسلا ىلا اه دن حرمة دمسلا تدق

 المع رم تراصق مادا ةرف ساو ريض أو :ماعطأ ره د .مددلا ءؤرل ذدع وامه دب أ الغ مملكالا نم
 اق حم .رشناو هردصعستاو حرفلا نة«. 1ةريط نأ داك ت> مأ. أ ى> هتمدذ تماقو هءةدقو برشتو

 1 اعلان هاصرق هزمت >رخ أو ام> ىلا! هدد تدم بارع | هذ 0 وبا وصلا نعهلةعباغ
 تافاع ةعاسلا هذه ةدعأ ناك ماعلا ىلا ملا نم انة فدا ةاهنس ماى

 ند اءاناهلواشت اهنا قدام كلا ءهلةعراطؤهاب !هتطعأو هتأالموح دقلافهئكر رفورب زولا

 اممم دق ىف ميرمةدمسلات ما لادا ىف ضرال ىلع ادد يصرخ ىو سس حدقلا

 نداعملا ف انصأو ثد ٍةاو.أاورهاولا نء«:الغو هاوس فا مامهت روبل نيو كا

 تذخأوح ا دينا نم عافلاو برج سدأو ترمس أو لكأ 11 نم أ.شاوعم تلج ُحَدنمْملا

 نيجرملا تهفراسمما مع ةرهابلاحالسلاةدهأو ةرخافلا ةرك وللا سدالاا نم هريسدام نيدلار وذل اهعم

 ا مناك اماذه نب دل اروذ ىلا تهحوقو عاشو وقس ةتناكو زمتلا متعوتواهئاتلا !لع

 املا مالكا! نهتتكسف 9 حاصلادازر مش كردأو 5 نبدلارونرمأ نء(ناك امامأوإل رم

 تءرخاامرمن أد ء.بأ كلا | اهيأ تلد تلاق 4(هئامغ امثلادعب نيعستال ةءفوملا ةلمالا تناك انفإ
 نم( ناك امامأو ل ميرعزمأ !نمد كاما ذه ةعانصمو رق تاذتناكو ني دلارون لات ن-ولرصةل انه

 هنا لسرأ هدب ف يامل ندا عمواه_ كش ع دلل العدم نيكسملا نشاعلا نب دلازونرمأ
 هسا نود .نامزلا كا ذر اًرملا كولم تن وما 2 نم نادكسو ما :ةمونلا ماع ل-وزع

 فرءبرئازملا ف ىنرتدوسأ دمع مايالا كلت فادو-ومناكوا ههنمدحاوو أ نينا صا ا نبذه ةقرس ىلع
 ناهنأءودعوو نا صحلاد-قرسنأ لج الريثك للاب هنو ثربجئر الا كول ءراسص# لو نأ هقرعسا

 قرود ل ,وطنامز دمءا | كألذأ ناك دقو هفساءلذ هرأ ءاورانعوةلماك ةريزهوطعن يناس 7

 امهاقنوروعالا زوالا مممدواإف كلا دزعامهو نيناصحلاذخأ ىلءردت دل فةكوهو هر ةأ هس رم

 م امهم ةرسال جمعا !نددلاو جيسملا -ولاقواءه ذأ ىف عم طواديدداحر ةديعلاح رف هل.طصايحلا

 تح>الذا قررطلا ف شاموهامزءذنيناصلا قريسل ليطدالا كل ذا دصاقةل اناث اف جرخ د .ءلانأ

 بكر نأ د ارأواممءؤر ن هدوأسةما عزنفه دب فنيناصحلادواةمواستان ند دلارون ىأرأ و هئافتلاهنم

 نآتتظفاهغتل ىلء نيد ردللا هل ماح ىهو تاءقأ دة عرمة داب اذاو «مادقرخ الا وسو اد>او
 نال ىلءهءضوفىفاثلا هتاوان ةياشملال عدول هتاوانف ند دلارونوهد.علا

 هلتلابتقتك اسدرعلاو ةنب دما تان نءت>رخاسمتا حن دلاروف هنا نلفت يخوت اشو 0
 ةيراحإ نياوة:ْئود ىأا4 لاقو ب ضغموهواسمبلا دس. هلا تفتااف اًتكاس كلام ند دل رون يدم سأد
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 ٠ هةامأام لك ىنم توغو 5 هريس ثومأ نأ اذوشتءشدو

 ههزاكن ماه دع لص رامثالا.نهداشنا نا 11 قراقلا وتانلا ن.دلارو5ن هم رم ءمنامإو

 نيتيماا نبذه تدشنأو نيعلا غومدتضافأف راعتسا
 افرطالوانا كاما ةَتادؤ 2 ءةلالفىودأ ن م تدع

 اموحالو ند> وا مازءيدحا 3 #* ارتاقد تاس ةالادامتتللو

 مسدس |ةمعنوذ_هنا هاو لاو ادب دثعاكي كو انهةرع حرمة دمسلا مالك ند دلارون عمءامأق
 املا مالكملان هش سا انفال شقرمأو « تم .غم-رالو سدرالوك شالا ةءرانزلا

 ا1نسدلارو:نأد.عسااكلملا امم ىنغاب تلاق (ةئاغامثل دعب نر ونامثلاو ةعساتل اةلمالا تناك اءلف)
 لهىرتاسيف ب. غمجرالو با رالو ك سالب , رم طسسلا ةمعأ دك يل خال

 ثتاسالاهذهدثنأ وهوا. نأ هلا ه.تداز ن. دلارون نا مادريغوأ اهتدعب ىهارناو ىدك ىناع

 ١ ١افقالا 1: بتعلأب 4- وأ لو 5 تيحرن كم ىف ىي>تفداد * ىوملاف ا ىن آراسأ

 تيما تاوملادر نع 11 ىذا رك دل !نياع لاعذ و تيةك-|اءرب هن 8 تةءاسرو

 هةثعقىت_اعلا ةءالع ء تدرتسل اك قشعلا لدأ لام « اله احادغدق نما تاَقو

 هيد + اناا داق هويت

 دعبامأ هفب ريثااةلمسملا دعه ف تدك و اساطرقوةاودىرمة دي_ءااتزض>أهرعشن مغ رفاهاف
 ها هوك |! قزيشلاةزمشكا ىشو 1 اعمل سل مرت ةيرادلانأ ريح أ هتاكرب , وه ة«رو كا ,اعهللا مالمو

 ظ ةلانياد/رتانم تعور كاتو دقو مد ضال دد نيب ةقروأ اه ه عوقو ةعاسفثد ااا تاس م

 نه ةعاسلا كت نافلوالا لالا ثا ىضءاذاف مانت نأ ن هوة فاذا نهر ذا لكرذملاو ماوشالا ةداغ
 ٍ كل لاق نم لكو ةزب داي راخخامهبجج ردو نيسرفااد كت نأ الالةثابيفثال ن د الف تاقوالادعسأ

 لفة»نوقت او هذي دا هزه له أ نان دحأ كمزعالكلذ تاقاذافاههريسأ 4 نان هل لتفمن امتنان دأ

 اهدا امتلايداكلا نم هند .داارون ىلا !-متمرورب رح ل, د-ذم ىف ةقرولاتفا رم دء-سلانا م باواالا

 نهاهعمدأ لص>امر 000 ءنسأو» دوواهلم قف مم ةدمسلا اهياونأ فرعواهيذان نوتواهآرقز

 نيتيرلا ند ل لد دو نيعلا عمد لاسأق لاصولا فرط

 ناربأو مكملااقو_ثىصهف « دل ل متج مكشنم باتك ىناثأ
 أ ىنال قر :ااي بر تادف 35 علا دوو ىذهاشدع ىن رك ذو

 ظ مملوالاهثلث لءالان هى م ىت-ريصو نين اهلا حالصاب لغدْشا ل آلا هيلع ندا. ندد ارون تا م

 | ام جولان يسن ,منيدم رسام ماع عضوو نيناص 1| ىلا هدعاسو هتقو نم ماق

 رونرعأن ا انت 8 مر خت لمس د أرطغتنن ساج وهز, دملا تاي ىلا امم راسو با ءأ | لفقو لء طدالا

 اه رءموهىذلا ساحل |ىلاامتءاسوأ مم :ةو نم تءهذأ ومان رم ةكس امارمأن هناك امامأو)نددلا

 .ماعنلا ش: ويوسع د لامك نم !لا كلذ فاسااحروعالارب زولا تد>وقرمهقا أك ءالذ ىف

 ظ مك-كالوأب |0014 تااتراوبقو راسن راع !ذاهمطاذم وأا مل اهدب دع نأ سمو هو

 الان ةطالو ههئاح ف تاج وةدو اهل تروظأو ه_.لع تاء ,ةأ عةراهطلادعبة-اهأاب ىلع

 راباذا لوةءرئاس || لدملا ر-اص نك ءواذماع لالدو« تك دمود لهن ءضارءالااذ_ه امىدمسأب

 مالسلا
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 نيئيمل| نب اه تدش أو تاذالا مظعن م تانامّيرك ترب زولا تنيمالك

 را لائءلاملاو ٠ ىداص رعه ىلع |:ءطوتريصأ

 رسعلا هك اح ترمس لك ىواط ! +! هنا هيا هنأت 0

 نازرمهةلا امش ىلا ةعاسااهذ_هىف ىمىءوةوارد د قيستال ةكءاللا أر زولا تنال تلاَقف

 مر ةديسلا انه تناةف قرافم قشاعهناك مالكلاول- ماوقلاى قنقر هامان ليطصالا فان دع

 1 ءادتعلا داتا كادت ءدك!1| رج مت.ًاريزولا ك1 000 اذوب اا تفرع ةمالعىأب

 هلوهق نسعد :ربزولا تن 5 3ةنأكل ايف ارتحل تلاثو راهتااف ار طأولدللا» انراطالاو

 نام ريزولاتفبهترك ذ .ىذلات اش ١ك ذوه ىرن ,لذامق ة نيدلار او ىلع نيكس سرثكمل|تافسص

 تنبعمتشمو تع[ هولي مقةزيؤط مانا مارةلاودح ولاو ماع لاو ام ثلا ا هيداز مرمةدءسسلا

 ق>ةه-ةةرعذ ةه«-فراغذلا تءةدون دلاروناه نإ كامرا اال ة. :متراظنو املا قارزولا

 قا.تشالاو هلولاو فارغااملاو ك->- ولاز ران نموانهأر أهدءدعو ان هقذءدرثكن م .ةسهذك-أو ةقرعملا

 لو ودشتءراصق لودذلا هيداز دق

 ىوهلاو ىداهسو ىثا كر نيد 0 هنرامم هبات ام س دأ - هيراح يدعو كولحم باقلا

 1 اا هداندع أ تاياكت حج تيفو فرانماب ىنووحاو « هنبا ا.حأ ىلع نزملاو حونلاو

 ىدطورم-هزوركةوركذ 5 هءلاقم 0 0 ةقألا ع ةدرتقلاو هيدا متعنأتو ْ

 211 .ةأرب هدرتوة- ةمإو # هون - صوب هبر غو 2 قي اانلاةت_شاو قوش طرق هوو

 ىوهلا عيرامت ىاَق ىداز دق 7 ه-.لاكاند ىربدص ىاناخل ع ىودلل ىلا ة>او ىرايطصألق

 «_احلازنالىي-اقراتق « ىتع همىادقومىمد لابام و« ه_هامىقراننع الئاسأب

 هواه ىوملا اذه ى لان هو « افراغ ىمدنانوط ف تهدأ :

 0 8 )له وهرعس خ -ء ا, تمءهو نءدلار ارودأ اهدس مرة دسلات أزال َ

 قءضراربخ لد_:ءنأ فيلن>ح ا تنلك"ام عصا نيدلاو عسا واسف تااقورب ولا تنب نءاهرغأ

 ىلاريزولا تب تضمواسمناكم ىلا تهت رولادسلا ن متماقوا معاسوأ موو نم تاه مكردد

 اهدءسلار ظا:تر اصوهينؤتسا>و ل امشلا ىلا ته زو هءئامز ةعاسس رم ةدمسأ |تربص ماها

 تارسلا حئاد هنكءارشع ةعدرأ ل. !ىقردب اذاردملاكهئأزا 0 هءناعم قرر هفطا ىف ل_هأتونءذلاروت 7

 تاسألاهذهدكنأو تافابرأ نتهنال تاريدلاىراح '

 هنابرح فرصااى اي ىمد « هتاماوددقشيءلارو ادنأ « هنت ةانام ل لعل
 ه-ةءطقأ هنا هه تانو) 2” اعد عاد ا 5 ه«تةكدف) ىلذاوعتءاراذأو

 اد_طاقمك اوسىلاريسسأن لق ه« : هتع الزوال يزعل نم « اهانمؤأق مانالل بتعال

 هزنمكح ح اك اماظ دادز : « مم ملاظنم ىفصتءنم « هتفاذ ىتاصرعف باقلاو
 ىئنءلوهاوه ف ىرع 2 1 «ةكامام عاسض أو يعاضأو 2 نا طنةدحأ جور ة-ةكملم

 هتةذزدقأم نار هلا نم ىغال# # ىسهعل لارا هيأ مليت :فأىذلاب الاصوىأ امعأ

 الملا لف نظمي ال>-أ 5 هدقرو ىرعصت 4 6-1 كل 5 هن دوت الا نيكالاخا

 هتكلملاكلا !.مفرعءاتنكول » رخازرح لكم يعومدترجو » ه«:ا[سأ ىذلاب ضارأ ىف



 ندم

 داهم أ أهماو قشعلا فرعأمل# داودلاىل- تاب نملك دايعلا نسب كإ.ق نم تنكر

 هتازارت24- ىدقورحأ ا«. هتالاحو. قيثءلا نممآ « هتام انتا ىئاعد. قدس
 هلةعىو ذا ىف هزه عاضو « هلوط همهسأ ىزلا:الا ٠ هلذ انواع قال رات لا ردي ىل

 هتارار-< ىساق ىرحأ 0 هد الاحو قس "ل هتاعرج رم ننككبوَم د

 اردنا هءمدأ لاياوكو » ىركااذيذلن هدام 0000 ايدكوسأ ىجدلا ق “تصنيع مك

 «تاراز_ كىد!ةىنحأ » هن الاحو قثغلا نعم هأ هتاعولبد دنا ىل 2 يح

 ماهسااو ىنضلا بوثهسدلا 5 ماناأ ةمعد دو ن مثار عم و ماس مس مرغم نم كر ,ولاق مك

 ىث 1 ند هنارارد_ه ىلق ىرحأ . هتاذامو قثعلانءوآ « هئاباتمهد_دفع

 » مدخعل اك هذم ىددلادو 0 ى.اعأىرب وىرع--_صلق مك ىممط م لطمرمعأ فيهه

 هتارار__2ىداق ىرحأ « هتالاحو قشعلا نم هآ « . هتاقاذ_-ه ىف اول-_- ناكام

 قرغفامتلا رك فماعنا « قرأ ىلا ءالا تجف تابو. « قشدعىل :.سانلاىف 00-2

 هتارار_بب ىاق قرحأ « ءتالاحو ى-ثءلا نم هآ نه هتارفزو قاشعلا نمركك تب

 ىلدلنا شدع شءعا هن نمو #* لوسالاه د.كن ما نمو * لتس مل ق--عاأب ىذلا اذ نم

 ارد ىلققرحأ اج لان وول و قياما و

 ىللاتاشلاب ك:مهقزراو « لغات ن«تنأمنهلفك او * ىلاد- --قهن ن--هريد براد

 ' ا كيسي ساو جول ![مل طفلا »و ىاداشملاو قال ]اي هتاغدا از كرو "انامل
 | نيدلاو سا ىءوريزولا ناهس: ىفتااق همالغأو هرهش نم غرفو همالآي ىدقانءدلا رون منةسااف

 ظ هلذم عامتاش كلااذهوشع<ل |دىرامفى ةرافم ىشداع كشال ه :اكدأو جاءنا لاا ذهنا يملا

 | تابايصلأىوك_ثوتاريعلا ةلاس اهل قدك هلئءاسصام هةوشعم ناكنامآلم أهدذعام لثمه دنع ل هو

 «ةأحارب زاف ند د4 نأو

 ' 0 220 حاملا دأ زر هش لودأو « تاذالا ع مزحو تاريسملا قهر ع. دف عامريغناكن أو

 : ١ ٍ حاسما مالك لا نع

 | ريزولاتةءناديمسلا كمل اانهيأ ىةلبتلاق (ةئاسغامئلاد هب نوفامثلاوةنماغلا مالا تناك ناقل
 ظ قهر عم ضدق» عامر ءْناك نأو تاريملاهلاس اهل قكا عام هقوثءم ناك نافذا

 ١ ريزولاتغب :امتمتاعو مودل كلذ س 5 ار هقلاىلا تاقن دةرزولا رز هيرانزلامترم تناكو ت تازنيملا

 1 تعتئسااؤ ماظنلان مهوذم تعب“ امو مالءلا | ذهرب_طاوت كواهلاته نت نا|تءزةفردصلا ىمض

 ا تبهذف ث,دحلاباهسن وت نأ ل>الاهبد اندر عر تال عياش أى مالك اذه فر كفا فاأ

 ف 1 ديزم نم «.اعامادبدشء اك 7 ىشثوأ ه د ىلع هن راجاهعومدواةءضاهردص تأرف و املا

 تاءسالادهدشنتو ثارععلا

 قارفاا لأن ه«باذ ىأذو »* ىتانشاطر ه نم قاض -ىر ةصو 7 ىقاندحولار عو ىر# ىام

 ىاستا ىلع اولا ماغتنما »8 ى لَ | امانأدو < لهو

 6 رجالا . ترآ قوش نم ل ًَ 7 0 موالاول قا

 7 ْش ا نا ةفتشمر دما :ةله كبل امن كلان رت د تقرت ولا تنبت لاقق

 ١ مالكحص



 مع تس م تسحب ا سا. س2 سلا« ل سشتا#

 لاقك

 ةمءافع هدهد حاصةاخأب ,ناصم ا قرافا (ةن 0 : دإ روث 4.5 سدح ىذلا ل.طدال اقكهلَدنَو هلءاأظغأف

 تابلت هوم ل_صحام هئاريز ولاةفرعف حاسصلان مسا ءلاععز أىدلهدو

 قارذ ىل_ءريص» وان اوس كلذ نات اذا لاق مالكا نت كف كان كلف ] ءأ او حارف همخأ نم

 لاس زور لي ه٠ ء>أد_ذءناصلااولةذء نان املغا ارمأ م لوقعل اى ا

 رونأمند 7 .ةمرم هتْشأر اخ دال ل طع أ ع1 اعف أ نم :امصد !ناذثال لوب كلان ارب زوالاولوق مه

 ع ناكوتما عامان حب ىمعىلع دوف نيئاصحلار ظددأل* .؟مديقمودو لدطمألا ان

 ىلع ذك أوموةأقى جوهر 5تَق و هللاوا له هسفن قلاَقفا ماودةسراسمو ليخلالا اودأب ةفرعم ضن

 هاسمل اه ده نع جابو قاع مهنآقت اد ءشدل لع اوتاصدالا اذ دكر ادأان أهل لوقأو رزولا

 رو طال نباطتلاب ظن لع طمالا لس دنأىلارت زولارلظ 3 |نيدلا ارو نا ْمَةهرمذلا

 لاَقق هينمعبمطد أشدل لعأو ناصالاازه كل تن وامان اذاتلغ ءاعد نوك ئمىأ ىالوماب نيدملا

 كف. نمىالوماب هل لاسقف ىلع. .0كاخأو عدلان 507 هدف , وادنا ى أر امحو رب زولاهل

 ءامع هطاذو ىطالب اريجذ_أو هقدصسا ر كاس احزد-> اونيدلار وت ضونذ هقالطأب .ريز ولارمأق ىدق

 جي رتسأو ىنولت 9 .عروعتن ول ايتن هن قلاقوا موطد روتداصأنا ىبعى عملا عضو م لصملا

 كاعت هللا ىلا عرمضتو مهلا ساوس ن لاه تان هلم لكل مانند دلارون نا مَ هلأ هشءعلا هذه نم

 حاطبلاو ناو 0م !تورشاو 0 الة لاؤسلا نع ىنن امك ماع تراب لاتو

 هردع حالمنومعن سس ح 0 ارفامهما أر ظذو ناصخلأ ىدعن ءطاررلا ك وو لء طدالا ىلازرت زول اءاح

 نددلا 0 ةؤرعم نسح ى كة هاسمن .دلاؤ تيار امل ساي ريزولا هل لاسقف حات اةذلا كما

 رون ىلا دقت مئأن ا ,قراطب لكنا 2 هءاودنعز روع هبات تأ معالا هءاغى و .هعأ ل ذا جوعلا

 كبد :كسأو تانارح وتابع زو ذا م2 لغاز اظان هله وتمديد تور 5لد-و نددلا

 ىلءورب زول ات ىلع لطم كل امش جرعة دس ان.ىدلاديدحلا ارصقل !ىفن اكو لءطصالا ىلع ةقمطفف

 ىو ورمأت هو تبرطد وذذات 6 ارنا ولك ءان اكد نمالا أرون دعت ن ه دلارونأ م ااةةمطلا ْ

 يرتد دحاطقد لا ها وطا | ىلع ةطوبرملا ل | كنا لة اعد لو مهنمباغن ملكو 3 لنا هم دخ ىلع

 هردص عسأ و حرفا اهءاغ ند دلارونبرزولاحرقو دي دحلا درا ءيلجر ىف عضوا دي دش يرض هيرشي و

 نءملهنا هد جاه ةمهمعو يتاصملا |ىلا لزن د مون لكن : دلاروث ناكو هم ||هرمأ لؤدامردب لو حرشناو

 نصغوأ 710 انعام كلا مله .اغقركم تايروءالاريزوا ناكو 2 4 هتءورزولا د نعام وتزعم

 ىذلان اك ا ىل- عدريزولا تسعي ملا كامسلا ىف مادالا نم موف تاذ اا تناك اهنا ىفئاف دئام

 تا الط وو داشنأب تاعذشملا قاب كني و ىلا وانتم ذان.دلارون هش

 هناق< اب رهدلا كضعو) »* هتاذ_لي وهزب اونم » هنأذ نقيب صأ الذاعاب

 هنارار بح ىلق قرحأ د هنالاحو ىقثعلا نم هآ 5 هنارأرت قرد اكل

 هرمأ فراح نعمل ال5 * هرودح نمو هيهات نمو #* هر دع نم موءلا س 2 5 3

 هتارار 2 ىدلةىرحأ ه« هنالاءو ىشعلا نم هآ *« هتايامص طرق نم لاو

 مهابح ف دتثنأ كاما 5 م4ذع ىلعانوعن 25007 مهلا فقام ءلارذاعنآل

 هتاراركىلةىرحأ « هنالاجو قذعلا نهوآ « هناعول رم نه اعر_ك<
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 اهل اماوان مياءاماف ىسفن رطاخأو رفا ةنيدمىلا لة دأو مو راادالب ىلا ع سرأن أتون هللا

 انقل: 1١ ف كد اولءفاماون اك اوةر لال ستورم لك امد ل كينيا ى لاف تائدلرا ةلَلاَدو

 فلق ورفاسا قعدمءاب نددلاروز لاةؤةةرعملا وح كوقرع ءةواه سالو راه ذه ىف ول ةءاسغر

 رف-ال:زه انما ىف ةءسار بكس ردا |ةفداسعي ناكوا اري#تو اريتص ا عكرتم ل قالوا رساهاوه
 كلَ: ترواسو نددلارون اهب .و لزناهدأتو او ءلو هعاسس !!كل: فو مهلا اهسشأ ع: جاوضقدقا ماكو

 جترفالابك ماك ءاذاو نورثا.سمهاه:..ف ب رلاو تقولا | اكرأ باط دقو ماي أدم بكر ملا

 اوذتأاذاو نعمل ل |قارس نم كلل |تند ىلءافو خاهتورسأ»والاامآر منو ربال جاهتلار مهأا ف ةرئاد
 ْ هتشال ل نه هرذ:ناكىذلاهرذن مهب قونو موك ذم ةحتر ةاكلم ىلا ميفّنم هي ]رع |

 جرم نأ كلل ىلا مهاوقأو انميةناك نملك اوذخأواهورسأل ند دلارون مق ىلاسل رئااوأر قرع

 م تاج نمو ةعاسلاو تقولا ىف مه لد رمأو نيم أ نم ل>ز هام مهدحو هيل نما مهوفقوأ ملف

 هقاشروهنسر عبفأ ه٠ ءلع ةقفش هرخأ دقدالمل ان اكو ند دلارونريغ مهتم قم لو مهاك م هوه ذف ند دااروز

 ٍ ل.قىنوالاة را ان د- 7-25 دل نددلارون تن أامأ هل لاغف ةفرعملا و -هقرع كلهآ راما 13

 ١ لب ذك: كلملاهل لاةف مهارنا ىعساانءاو ندلارون ىمءا سملو مكدنع تنك آم لاف ةرملاه.ذه
 نددلارون هل لاقف ةسنكللا ةم د فاه دعاستا ةسرنكملا ىلع ةعتلازو هلل كد .هوىذلان هذا ارونتنأ

 ْ 1 ل1 هر ل ظنو ترضخ اذا نتا لا ةمرقزوهلا نا كملا ام] لات مهار أ ىعساان أ ىالوماب

 1 كلت فل ددق كل م! تذب جيوزتىذلاروعالارب زول باذاو مالك-ا| ف مه امنمق هرب غوأ ن نددلارو

 ناةيرعتتنأو هك نب غرف دقرصقل انأل_عاك ملا !اوياهل لاقو كلا ىدانأ نما :صرألا لءةوهعاس ||

 ا لد_:ءنمدخح الْكتءت أدقو نوماس ما نم نيث الهنا ىلع هذأ نأ هان نع تغرفاذا عسملل ترذت

 ا .ىولتتمأ ىنءاح ىتمو ضرقلا لمس ىلع ىت مذ نونوكم رو عسل ارذت مهم وأو مه<ذافاسإسم نيثالث

 ظ رو:قاراشأو ريسالا|زهريغىدن :ع بام عملا نددلاو ميسا ا نحوك الل اهل لاستف م4 دم كَ طعأ
 | دزمذ نيملسا|نماكراس أ ىنءاحاذا همقيلا كمل | لسرأ ىب م 6 ١٠١ ذه ىف ه<ذاوه د هل لاقو نددلا

 | نوناهدملا هلل اقف هيب ةمّدع ىلع ه< دءارصقلا ىلا هءىضمو ند دلارون 1 ا وروعالاريزولا ماق ٌثاذ
 ناهدلا نم غرفن ىدريسالاا د ه عبذرخأو مل عربصاف نيمو لسنا اهدلاع نمانءلع قددقانالوماب

 | رمأ كلذدنمف دحاو مونى كرد فولو ةد_>او ةعفد عدلا جذتف نيثالثلاةمقد كيلا ىتأن نأ ى دع
 ظ حاملا ملاكا نع تتكشف حامل ادازر مش كردأو» نار .<رب زولا
 | سأاارب زولاناديعسا كذا ىَعلب تاق( ةثاقامثلا دعب نون اممااو ةعباسلا هل ءالا تناك املفإل

 | ردةاارعالابن اكو هنمعب توملارظن دقو هسفن ىلعرس اانا ثطع اهئ اح ادم ةمدو ذطخأ نء دارو سد
 0 | ةرهص تناكو قدالهمءارنت الاو قداس هما ءهد_-أناةءةشنأو تأتانانط د كلل مريم اءاضقلاو

 اهلولمن اكو كلاما لءالاك ىهداوخ؟الاوا.قث ىمشأامهدحأ ناكوةرساكالا كول امين دحاو لا ص
 ش كلا لمدلا نعمئلأطب أم عجم طعن نمنأ صحلا نبذه نماناصاغل قرمم هند 0

 | هيتيعف ضرمام هددال لص نيناصالا ند لهن م ارةقرس ىلع د>أر دقب لةرهو+ لاوردلاو

 ظ هتندوب قزتىذلاروءالاريزولا كلل لا ىلع لخدف مهلك هن عاوز هب هاو دل ةرطارملا ميجا امضحأ

 هيوادأانأوناصملاا ذه ىطع كمل |اهيأ لا فهمه ل.زب نأ دارأف ناصملا ل ةنءامو«هءهآر 3

 هاطعأف



 غ١
 ال2 اللا | اهيأ هل لافر اع دقاوم تامر ةمناكوةعاسلا كلت فروءالاريزولاهماع لخ دقرم هقلادأب

 لءاودومل هلملا ار انمار 1 1 ىحا ماع لد ئامو صرملا ةياغا مباع صرح انأو اهم يحوزو

 درب ل ودا ماد نم تعر ةاذاو هوط س ل ءدود_صأ !!نيقراس اانيمدسجا يطتما ىلا
 نا.هرلاو نيسسةالتذأو ,اهاوزي لا هيلع منافانعو ىنع عسألانايرق مها هاو نيالا نمنيثالث ٠

 1 ذ:ىاسملا اوعرشرت أ ثداوروعال اريردلا ةودوزف هل اهوجو زينأ ةقراطبلاو

 اا 001 و معلا ىلا هجوت امل ند دلاروذ تاخر 0 امهاازيشأاو ن ,كلو ند 4 ناك امام امأو9 رو ءالارب زولاو اهبدأو هَ كا نءناك اما ذه لمءااىفلامعلا تعرب يل ا

 دوق محرمة د._سأا|ميذ ىتلاهنمف لا د صقو مال يعج روةيردتكساءاست باي اك ايامثرافةو

 املا مالكسلا ن تكل اهصاادازر هش كردأو ها ديسرازم ناز قول
 نددلا روثنأ دمعسلا كلا هعأ أ تلا( اغامثلا د»نونامثلاو ةسداسلاةلمالا تن اك اماقإل
 6 !!زوقدشنأو ماقد عمو قيقا رح .اقراصادمعب رازالاوار هول اد> واذ

 ا ينام « ىْرهَ:تكفاقرا طى دعم فءط ىرس

 3 مهب رازأ ؛اوارفقّوللاىرأ 1 ىاعج ىلإ لا ١ انمتنا امل

 نولوةد مهو ْىاطاد ثلا ىفعنيهمةح اسس ان ىأرفالا ههوانبعتفلتي رصأ طاش ىلعن :دلار ون ىدَد

 ىلانودو»د واه 2 .نوةطخواهتولل دب منرفالار اد ىدح ةهرح . ةير دتكسأ هسه[ قب 5-5 نيا سمأب

 نددلارون م 4 لاَعف ند زاغاأر 5 اساان مالو نيإسمللانمد_أ مهءارر ب رخيالوة يه ىلع مهدالا

 عال, ىلع هغاسل اكل: قاوء حف رار اجعل أ عيقالابك ع ناىدثواب هلاولاة ثريا ام
 مو“ لاكن دل اروت عه ءاأ# م 59 ىلا هءاج ىلعا >ًأروأ امينن عاذه هسساراشأ يك :مةساو ذو ةمملا

 0-0 اومهذاإفز < ىلا لوالان 00 مص نعد هولأس ىنافأ ا هيلعامش غم عقو

 هايلة لسا || نم د-او لكرادو تاةتورازاب الا ركام ْىةىال هل لوشب وهمس و «ةش متم لك
 مأهسد همعراو مااك-!ابهءحون اح اولكرا دو هأ ىزح ام هيفك» هل اح ىف د هول لوب ن نء مم ءوااؤمامالاك

 فأي ةال_.تمراطما جد ثااراذ اودلادا كلت ىلع ند دلارون : عم نس اةلاامتيق هب .اعامشغم عقو ىن- مالملا

 ل_:ءادمقف ه_ءاع ىدغدو ف ومما ذقار نب 0 ةريهخلا فر مر املا هحوت 0 نبيع. نحأذ !|

 تناك ىتا!ةيراخلان ا مءايهإ لاق ةهيث ؛تنائذلا لااا دةكوع دا دانسولا ناس ملف «ومتو هسأر
 قكاااياضز كنور ىدلا ف تيساقامتيساقو بآ رماه أةددمنماهبمحدف يقاس
 اسم لد>و ا ريم أ تءدذو توران داو طب ره: دا هده

 ىدةءاج ىلءا >- اروأ م .راحخلاو< 4م باااوذخأو جترفالاءا غدا ىلا ماوءاطال ةبراعال

 امالافءو- وىفءامضلاراص مالكا اذ_هن.دلارون نسم كاملا تأ او مومأ ءاسيدلاول هو
 نم هن دملا ىلا هك مش. 1 ما - مخاؤام يمال ىدلوأب دأ: لاقوأ ميطقأ ايلا م ند ,دلارونىفعفسأتو

 يراتم لزب عالما ةدمل اولا علطاو ىدلوأب م ةمااك-لاع | هع ةولاا.ذه ىف نكسا اورازاربغ

 ىداواب ملعاواميذعب رلا كل لصح ل !ءأ.شاهف 0 وح
 لوادي مول تأ ام ىنا معان هللا اند دلارون هل لاةف لامتملا كلم اذ واما متالا نا

 ذات نأ ديرت ا «دإر أي راطملا هل لاةةىدرلا س اك اهاجأ نمتءةسولواوماط كرتأ
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 اهئاانالو مان هلاول ا ةفاهم دوا راو ندا مع لأ مفاد ميرم ه[ناد ةؤٌ حامصلا عصأ ا 97 4

 ىراوملاءم تدق كلا ||مئيؤ ازيضاه فرعت ل كلذ دعو ةى.فكدلا ىلا تح ارو ل_.الاب ث-رخ

 ريشا ان كلا! لاتف اك 101 ردوا تنات ةمءظع نيفع سب اداوم !١كلت ىف ميتا
 انيأ وت دةفدق كلا ةيةدورصلا لا م ىكءنءاوةةملاحرةريثء تدعو ناكل اع ١ ,ل اولا

 د ةفدقاوم خش هم 857 ١1ىناكىزلا كوالا اواحوتف ةهر هأاةو»ن 15 نك! ىذلاة كوول تاي

 دازرومث كردأو ل بدرالو كشالد اهب مسرب يطع قارن رصأ اى ى 30 ةةرفس تناكنا كمل لاق

 حاسمملاو ااكلان 280 حاصلا

 هدروا كفن ىلا كلم اابمأا لد ت |( هئانعا مثلادع:نوناءثلأو ةينالعا هله ءالا تناك امافإ)

 تدقفدق ىتةءضس تناك نا لاق تدقفدق تن ءفسنا هل اولاقو ريما هأ او أح رم هدا اتدوواآ

 ميسا نحو هل لاو ةنيا سد رب هتعاسو «تقو نم اعدك انا مب رالو  ثالبايف رم ىذبأق
 ل لئمأو ةلتقعنش أكن !ةةالاهبف ن واهب ىنتأت 8 ةعا ساأد له ىف ىتذ ةم قللت مل نامي ,عاانيدلاو

 تذك اما لاقو ةسشكا ان نزولا تاو دهةربوهو هي دن نين نه هجيررفت كلا < 0

 ةنتدم نفانأ وقت ناكدل تأ |ةووهدالم ا |ىأ نموهدال,نأش ككل دنءتاكىذلاريسالان م نيود

 م4 لاقوة رصأا لعءحاصو هذ هلا ىلا هتعاسو هتقو نم غد در وهلا مالك سرلاع .تانإفةنردنكسا

 ةزبدمىلءاوةرشأ -اراجوالءانيرفاسماولازب لواور فاسو هن مدرم مال نعول زو
 ةلدج نمناكو م ةدم_بلا ان ميف كرو ةذيفس | نم ني دلارونا مق مل عاطو لا ةغاخ بلا ىق هير د كسا

 اهوفرعف ةطورم هز.ةىلااوأر فني دلارون نماهارتث زكا كالو الار .رفالا
 خلا قوءاماان منءغارذ ىلع موهت مونت أرم نم ةريعص , كرم فا ملااوثأوا مءعادم هدمت رعاوطد رق

 اصاوادب رماناطءشواد_.ةعارام> ن الاب ءالاروءالاريزولا معاج نهو لامن امدكراا
 ْ ةنمفسلا كلَ ىلا اولصو نال /رئاساولا اريل , لاطءلاد# ارأهم لذي للعم لعمل دقالالاتح

 ف هىااهئءفسلاو ى هاهوذدنأ و مر عو لس تالا مذاود < لف: دحاو ةل اول حوا ماأو م

 اوزان دقو منك ارم ىلا مهنعاسر مهتقو ن ءاوداع م ال وطاهزاوهاتأ و ئطاشلا ىلعا اوماطنأ دعباهبق
 اولازب لوحجرلا م 85 اطدقو اورفاسو موراادالا ني دصاقاوهجروح الدو هرهش لولا اةقريغ نم مدعم

 هدا ل #تخغق وهو اهبأىلا حرم ة كل س تلاناوعلطو ةكر ةادذب دم ىلا اول و نا ىلا ةدامس ىلع نيرفاسم

 هراء ىذلا يسال ن صحو داد>الاوهأ الا نيد ت كرت فدك ةذئامخاب كلب واس لاق اهوفأاهبلار امنا
 قكاطان أمم هإتااسقق م انصالاب 2 املا مغر لع فرسلابءاقعذلا مالسالا نيد تعيتاودانقعالا

 قارس أد داو ةلةغ أن |ا. ءنيمقاوب كريتأو رم دمسلاروزال د رنكلا ىلا لءالا ق تر : ىلالينذ
 ممتعدا# مهدالا للاجار ]قلتو هد ةسلاىف فوطحو قار اودّسو ى دان ل ذلو مشرق زياسلا

 | او ولما قركرفإ كالا زتتأ تكن نمار قانراوك تنال ايد ويصسد اكو
 عستاو حرفلاةءاغ مهدأ ن 101 ةءىثدح رقد هءاع باد نمو تم اذه ىو ميمصلا نيدلاو يملا

 ا | قام ق>وةزهاعانةرج انا تدلك اهووأا 4 ل 03 نيإسألا الما نا تناماع باسل نتن اوىردص

 ١ ا انام ام هلع هتان لئاو هاهم لق أفا م لف 1 اوم ردهأا لزم نم ملغ ءئالا دع

 ١ ىلع اهماسواهلةقبربأ كملنا م كل ممم ءااتعسر ىتد كلاس اذ ءلعلخ دولوألا ىف ذهتاءوىذلا



 الما

 ابحر اه لاقو حرشفاو هردص عستاو حرفلا نه هلة عر اطدقوامساقْهوقن موامتعاهشو ءاهاعق نم نددلا

 ددروبرالاو لمالا غول نةدأو برطااو ى ةوشأا هزه نم دلارون نا مث ىاطمةن اهو ىل سو ىتوذهأم
 تاسالا» دهدشنأ او تاهعنا !بيطأب هي : هنود

 اول_دو+ءلاام سم> ىف # الوجد موعل لآ

 اولزن ىل د موق ىوش ف * لزغلا قرو ىماظنال-دق ٠ اولأ سان بوق ندد ىمارف نأ
 الالام زب وىداؤكنع « امقساالد : رد ىذنع مه رس

 لئااراسس سان !افهو 00 امرغ ماد باقلا 58 0 0 هو قوشدأي

 هولس م مع دمقأ أالوال ج ةمول مر ه لقأال اناا

 لءتشىديك فاهرح « ةرجى ات هنم تاعشأ « ةرسح ىنامردملانكلا

 ملام لد ءالوطىداهس عم + نمسا -ابأ دق سءوع ن 71

 اولدعدةمهرو- ىف مهو # كد كلذ عرمملاةذاأذق) 5 ىدعىاكااناوسلؤال ١

 مك اومىبذةنعفاعت لاب 5 مك اصواىذلااذ نمىرتا

 اولقئ ايف هللاواووذك « سنع رقلاذملا ككتنا+ بك اشنأ ىذا
 ااغىباقاارأالوال «٠ لال ع ىنع شا حازأال

 اولد مث ناو ىباقاون ع 5 الدينا ارق قشر ا الإنا « الالم مك اوه ن ندوكشأ مو
 مك دص نم ةرس> ىناهتو) « ه> نعل < 1 داو كك

 لذالك وراابود « مكدمعىاول م فافا انام ١ كاد: غنام رلاوا ذه طم
 هده نم وأ تلاقو هلوق ىلع هنرك شو بلا ةباغمرمة دمسلا هنم تيكا هر ءثنهنددلارون غرفاسإف

 باتلاةءوقمرمةدسلاتناكو لاذرالاو لا نال لءف لءفدالو لاح رلا كلا كاد ن الا
 را! قرط عج فرتواهف الّتخأو اهاكءاوهالا فرعتو حلالا ارصأاىف سك ار ؛اريسلا از شفت

 رأت عماصو صخ عزفلاو فودتاة دش نمتارمالا | له ىلع ثاطأول قدسي هقناو نء دلا رونا 4 لاس

 10 منقو نمت ماتو همالاك نم تكف ارفاآت داذع ماو ىقا.ئشالاود>ولا

 ظ

 ٍإ
 ل
 ١
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 رهاوملاوتءقاوملا ن متون كلذد هب واون رطواوذذلتواون ر ةواوأك ةتورتلاو لك ًانانم
 مين عااد مدعو غو منسف امةضفلاو سهذلا عاونأو دم ةيااعلا ارباخدلاو ندامإأ ف ان_صأو

 ع رلاوكلذ لك رفا اهب اغهنحرفف ند :دلارون ىنع كلذ تضرعو هتئازشوا تارشق حمانا

 هعدقلااهءالعا او دهاشوهب رد ولات ا ولون[ نخل ,رئاساولا زد لوةرتاس مك راو لدتءم
 5 :مقسلا كلت نمت عاسو هّدقو نم مننالارون عطانا كارم اة ىرازسلاةئ ودلال !|

 الاتواهفم ةءراملاا م تءاح ىبلارب ”احدلا * اش هعمذ خأو نيرامقةلارادكأن هر تت قاهط رو

 هل تلاقف ىتشأو بحأام لمة ردت كسا ىلا كب عا اامأ يدمي :ءفسلا ف ىت ديسأب ىدعقا صرع ددسال 1

 خارتئد_:ءاماس4 لاقف ةماد-: ١١ ثروب ومالا ق ىارتلانأل ةعرس كلذ نوك«نأى +, ناكاو 1

 راق هتحوز نمار يعتسما ةنيأنلعاثطرا طعا|ت.:ىلأ ني دلارون ه-وتو 4 هلام لدم

 قكاقف ندا تانراطب نم بان الل راك هب لو رذا :كساوأ 0 ازاوافّو ةربحو ظ

 هذ رفا كما بأرمأ َن مم ناك امامأو) ةيرانزلا# ءرمو ند دلارونرمأ نه ناك اماذهب اها ا بقلا ظ

 ع هل [5 ز
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 ةقراطيلا ف تأو ريرلا نمةءسومانا مياءاو رأوا متيكرف ةل امل اوم دةفانوتو ةقراطيلاو مادختاتأر
 ناىلاباوراسو ةآولدم فو._لامميديأتوةيشن واحلا اهب طاتحاو تانبلااهءاروو لعبا مام
 هناف كرها نب دلازونرعأ نم( ناك امامأوإل هب رانزلا م رمرعأ ن مناك اما ذه مبأرمصقىلاا-جءاول كو
 ةسنكملاب اب تفذاو راما عاطنأ ىلا مرءووها فل ارتت_سم ناك ىتااةرا_بلاءاروا فتم لزب
 ادقارشن؟ ند [هل تااقفةسينكدلاةيقزوتلا كلت ىلاهاحو سانلاب طات>اق اميف سس اسنلا ترثل و
 ولوىدلواب بتاوصا|تامذ كنازومهلا أت ااسةق ىترمأ[ك هني دملا ل. اد لى ىف لاق هل الا هده ىف
 ظ هذهرشىمىنا ف ىذلا هد جلا ن..دلارونا ل لاق: ةلة3مقأ كَدلَدَق تناك ةسنكلا ىف ةلمالا تن تنك
 ' راكتءالا جاب ديلتالا ل قأو راما! ىضمنأ ىلا ةسنك-لا ىف هلة ش ىذة,نيدلارون لزب لو ةليالا
 ُتلُد ىضم نأ ىلاريص ٌئرهاوملا نم همالغو هلجفءامه:مذخأور ذذا|قودنص عمفو نددلارون ماقق

 ىلا ىعلز.»ملو هللا ن ءرتسلا ىاطن وهورضأ | ىلا لصوت ىتاا ةةودنا باب ىلا مو ماقو لوالا لءللا
 ئطاش ىلع ةمسار::.فماأ د_ وفرصأ |ىلا حارو ةنودلا كلا نم جرتنو هدو تاااىلالسونأ
 هءلحر ىلءاوطسو 5 فقاوو هوّدلب وطهتءل افي رظاريمك اذعش سدرلا د_-جوو باسمأ اراو< رصلا

 طسو فراصت هيج وهدن نهم ذدس أو رم هترم أ كم دي ند دلارون هلوا:ذهم ادق نوغقأو لاحرةريشعلاو
 اذ اوم وعورباا نم ةنءفسلاة اسرماوءلقا م4 لاقو ةء رهأ| ىلع سدرلا يلا حاسص كلذ دز ف هنرفسلا
 ىهنأانرب_أكلااو موت بمك سد رلا ىد.ايةد رهأاةرمثعلا نمداو لاسةفراهتل |عاطب نأ لبق
 اصف نيأسألأ قاريسن م حرم هتءا ىلع فئامخ هنال <_ءفام ىلع عاطءارهلا اذه ىف ةيفسلا بك ريدغ
 كل ذنا م ىالك نودرتو ىتنوفل اخت م: عرمأن مخاد له نبءالعاب مدان ومسك لاو سدرلا مهيلع

 | لاسق# هةمقر نم م فرسلا ب رذن هقذع ىلع ماك- ملاك ذهب برضو ه دع نم هفيس لس سد رل ريشا

 اذ_هقنعه.نرضطو فيسلاىلاو د, د3 «ةهقر برضت ىتح ون ذلا نمان ماب لعئوثىأود>او

 ْ ىلءمهامروةريشعلا لية ىتد داو دورا داو ةد انها ىانن# نو سد رلا كلذ لزب لو ماكتملا
 | فاق دتولاءاقالزنا هللاقو هتمعرأ ةمءلفع ةدهص هءاعحاسصو ند دلاروذ ىلا تهَدلا يره | طاش

 | قربلانم عرسأ ةنيفلا ىف ماط ُمدتولا عاق وريلا ىف بوواعتاق ضونو فيس |برض نم ن:دلارون
 | لعف»ني.دلارونو موصل !قراق:ازاذكو اذ رودوادكواذك ل_هذاهل لومي سد رلاراسو فطاسخلا
 ١ جاهاارصلا اهرب ت راسو ب كرما عارش عفر مث بوعرم ف امن هءلقو سد رلا هب هرمأد ام عم
 ظ حاس امالكلا نعت ةكسق حاصل دازر عمك اردأو + جاومالاب مطالتملا
 سدرلاعشاا نأ دمع لا كلما همأ ىنءلبتلاق هئاقامثلا دع نونامئلاو هسا رلاةلءالا تناك فل
 رونوُكلذ لك يرل ام ب اطدقو جاعلار هلا فني دلارونو وه بكرم اب ه> ول تكرم عارش عفراسا
 هو.ةوها؟ لع ملورك-هلا ف اقرغتسملزد لوراكفالارع ىف قد رغودو ع.>ارلا هدد, ك سام نددلا
 ىالوةمراص لسد رلا امبالا ه-وتد ىتلاهوجلاب لعن لو مات بهةرا سد رلا ىف ارطذاساكو برغلا فهل

 ١ ةليوطلا هتملذ_>-أدقءآرف سد رلاىلا نه دلارو:ر غن كَل : دزعفر املا ىصذ أ نأ ىلا ساوسوورك-ف
 لم: مئاروز ةةسامتناك ةءمرلاهد>وف ند دلاروناولءأتوهدب فاعضوم نم تءلطقا مبْذج وه ديد
 تاك دق تناكر هءأق ةيوء عر «ةةو شعم مرمت دما اهآرفامبق هرطغذ ققدو سدرلات اذ ىف ند دلارون

 ا
 ا رون-تة)اهه- و ىلع هتك روهدا-ت أر ءدءولا هود و تذلسو سدرلات ا: يح ةللل اك

1 



 تو غنت: أامأو نيإسملادال ىف ىتنمغ لوط بها املا 3 اى لصد :كنللل كريت أ ةسيذكملا

 0 5 ماما ناَتذ نن#ث ثيدح نة:ةرادزلا نم مندغرف

 ىلعاس ااحة.-انىف هنأرف 3ن دلارو: : ىلع شفت ماو عرس متلفختسا كلدد. ق3 نغوه_سنكبلاو

 مام ناح ىف هن 0 !.قوهمم دقىلع احم 6 أعتاب .3أ (!فاهراظتنا قوهورملا ىل !اةه

 ا ا د ءاروت تو شا .قلأ نسفنو لايطلاو ىلا ن هامان

 ايا تاما يفا :عو سول »أ: ءاو 0
 موي لوطأ امو قد 0

 هاف عوار دكا » ا ا 0 رمت ا

 04 نام غرة ةقلتا  انفوا ل-ماو-ه اهرزخآ + اكو _طأامو رعقلاةل_لاد
 دهلا تمم تملا دهن بصلأق . اهامقاضرأ تاو فر طنم
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 هذهىفىد-و لخدأنأديرأ ىنا نمل تلاقون وبلا برم درسلا تتفتلا هترام زن ءنغرذ الو اسمأك

1 

ٍ 

 سوقّانا سرا ةسفنلانانإغأا نءمالغباذاو ةءءمعلا ة-رفلاو ةمماغعلاد كالا مق

 رءاثلالاقاكوهو رئاءذ ةلامهتدام هع نم م عم 2 ةسرطكملا مط# قوق ١

 سدقأ ءاانأب ريض ى فلا مل ءن-ه 5 "حف أس: ||تريضت هدو

 يبت وألا نرسم شفار ترم 6 لكن سعا برضا|ىآس ول
 حاسما مالك ![نعْتتكف حابصلا ازرع: كرار
 ةرأت زلم منأد٠ءسااثملاامأ ىذانتااق ةئانغامثل ادع نونامئلاو ل اعلام 0

 برضو +بن. .نكلا ظس س ىو ؟ ىهءقاو ست || مالعلا عاطن أ ىلافرطوة ذا فنا , دلارودو ىهتااز 45

 كنف هتقوردكلتو نأ دلار ا لو امتعاسوا ممقونمتماقذ سوقا ||

 ضءلا يفاةا ام ةلاذامعات « ضد درومكااتازأل تادالاءزه دش اوتاركلا ١
 [ولهأ هنت س ءةاون تن ريض 7-0 صضهءلا يأ تلاع هنومعو 8 اندمقر ماوي ادأ

 ضة:!اةيدقرمهك فو نم « !مانثسدلل لع ىلعتماق « ضرفلاهالد وعدينذؤك

 هبالوموب تيطعأول تمءقأ « ضيبااهوب ونا. صلاءا « ىتاالكابو لسان لوقتو
 .ضرالا ف سسةم لك تاتقو ءاهكسنانكلاناكر|أتمد4 « ضمقلاد دشان اطلس تمقو
 358 هىف كلامو مآ ند دلارونان هل تااقو هد تانقر اةردع ىلان صا لانا م

 نه ىلااهءاونأواهزراةئواوقرط تفر ءو ة: داو ذه ف ترس لد اعف مان أةءمس لاق ةفهدملا

 ثيح هل تااقههن لاق ة سنك :كا قىذلار ىلا قود ىد درط فر3٠ لهو تااق مم :لاقر أ اوربا امان

 قود - ىلا ةعاسااك[:ىف يهذاف لّوالا لالا ثاث ىض:و ةلباقلاةلمالا تناكاذا هلل كف
 دم كناف نرد انلا لاو ا تودللارفىذلاةسدن ملا باب مقفاو ىهتشةوديرتامهنعذ نور دنا

 هن.فساا ىف كءاطد هناف دب هلوا :ةْل هدي د سررلا ل اريج ب رح لاجردزشعأ ية ريذص ل قس

 كيال عمد ل الاكل ىفموذل اقلب نأ نءرذلا مر ذم او ل ءااءىحأ ىت>و دنع دمقأو

 راسوا# راو-توهنو هعأ أ كال ”فوهدنع نم ترجو نيدلار : تعدو برم ةديسلات امم مدنلا

 هت«تئلطانإف تا ءلازوقأ!ت عبد دو دو ةسيفكلا تاي ىلات نأ اون# د-> ونومون نمتاندلا



2 
16 

 (ةئاسغام ةلادع نونامثلاو ةمئاثلاةلمالا تناك ا!
 انا ني دلارون نأ ديعسلا كل || هيأ ىنفلب تلاق

 ةاددلا تت اهح فرع ى :> هعءاس باغو قوسا | ىلا جرخ غزوضألا نم م مهارد ةر شهلا ف ثأ هباسثس هل

 2 ,رأاومدوة_سينكسلا ىلع تل اقأدق راكم تنب ةيرانزلا جرم ىأرف ةددتكم لا ىلا عشر م رم

 0300 مر ةلودلا بانر أر ءارعالا تا :وروعالار / ولاكن نتاج نمورانق الان ماكر ادمن تند

 لاقو هلق بوك نم حرت لب ه-سفت كلام لاعب .اعنبدلارو:راظن عقواءاف موهفأا ندر مقل ,ناكن م

 حافصلا ضد ندر و«: 2 ميرنا ىدانن وهو ني دلا ارو حامد تاسنيلا ثءفسأم هلق حرمأب جرمان

 اللف ءملاه: اغهتقر هن هتامأ ةوم رم ه-ءا|تتفتلاف ةعاسااك7ىف هلدَق ندرأو ىنءاو صلال كه

 . نب دلارون ممءام ءافههحو ىلع ةحنال نوذجلا ةءالعن ال كش الن نون هء نأاقن ا.ُكلااذ-ه نك رئاتان.ال

 ندد. زلا جبر ود 1- دج وعو هم ذرب حاشأو ةيذب .عىناجو هدر ف شك مالك ١١١ همترمةد.سأ| نم

 1 قدسأو اع دنع ةنرطأطأ تون <اذ_هنأنك-!تاقام م رثةمسلان 1
 529 ف

 هلج كالذد_:هقالم أوا ادااأل هن هنو“ :-ءاد ل -هو هلاح رظذأو ترهاامالاكفرغأ ى الوقت ام عون

 ل فيهن ت طار ع1 نئازع اطيل ف هلامأا مف هنعن دعب منا ميد نيد هب نك - و تانملا

 رعاتتلا وق تددءامأ ىتت دمسأب نيدلا اروناسمل لا ةفانو:# كد 2

 نيناسعالالا نول ةذلا 7 م4 تاتق ىوهت نب تننجاولا

 ىنوهؤلث ال ىو: .قوناق « هبتشت> نماوقاةو ىنو:-اوناد

 ىو ل2: لق هعوقو لءقاده ن مكرر تا :احلالنا نبدلازوناب هللاو مر هل َتلاَقو

 ماخ ذا ىف هب ورلات ان ن ءآلو ةنئازخلا تان ن مالو نشكل كاب نمأل كترمتت امانا تك سفن ىود تعبتو
 ىالاةدأ. لاو *قل ا هرهقروءالارب زولا تدأر ى 2 نايعلاوةدهاشإا ان نموهاءاو

 1 لانا نعمل أولاد انيدلاروذب دياز مل أ اءااةلز نم هلي ايذو ع مرسم ىت د مسا نب دلارون 4 لة 2و ىلاط

 هتب انج نم تنددءى ملأ ب مح هب ل هناذاس نه دتسعلا ل وةادق كمدقل يلا

 ظ مرك-ااووفعلا همم ةءامنبأف « أقرته بد 2 :لا ىذتقام تامق 5 مدخأا عفش الذا ةماد.ا طرف

 هأ ىرحام هيساصا كام مم لكو حرش لوطي باع ىف ةمرانزلا م ,هدي-سااووهن دلارو:لزن لو
 ظ قول ادد 000 1قاوكعت تاور كاكا

 ١ دقو مالاغاال.ةأو لو دقرامنا|ناكو مالك-ا| ىلع ةوقا مهد-ال دل نأىلا ىوملاوهد>ولا 2
 ا الاجور امس داز ة رهو اوردلابةعصر ل

 انميف لات نمدا> دقو امناعمفرظر
 ظ

 ىلا[ كلا مسالا اماهت زف م ركل لول هزار الاد ك4 ىرضدلا لالا ف متااردبك تددت

 كل رز ال « ىذلا ته ذلاوءاضم هلأ هضفلا انأ « رملا ىلع نيهشا هلا تولت دوك

 0 ةروغم ل اةتاكن اا ل تاقف# رد نمىاقو فوكش تأت ![ 23 و يفاذأدو د_فلانا ا4تاقف

 1 مرد هلا ند لالزلا هللا تأ دقذ و

 ١ دزمتءانتلغأدقا# ناقف ايلا نتةلغأل ه نفت تااقو تانما | ىلع ميرعه د» ىا|تليقأل لا ن-اماف
ونلا ماواز ملا مت رس دما ناكم ءدللا اًةيناكم ىلا نب ثتأو تاه ا

 آ ظ نالر

 ة_سضك-لأ ىف نفأتد و هن نأ رب ةءتاكم لا رامصق ناك !١كالز فاه سوا يتاحور تأ نو عزب ىراصناا

 اياك
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 7 رم هالو دول ىشدو كلا أ ىلا رزولاعلط هزي دما ىلا تارغلا لدوال# روعالارب زولا عمد رانإلا
 هتاود ساب رأوهركسع عج ىف كمل |بكرو ةند زن سأب ةنب دملاا وذ. زورئا شيلا اوقدف ةااسسةدرانإلا
 مدقو هءاءتاسوامباع ل هواهقناعفم رع هتنبأ تءلط بكر ما تاصواءافاهولد ا ةءارشأا ىلااوؤدح ولو
 ىه لهو املا نءاهتل أدوا ميلع تاسوا قناع واهمأ اما اقرصتلاىلاتاصواماق هتك فاداوداهأ
 ىقناسنالا عا نأ ده. ىأاب يرتاف تلاةف اميثةأرماتراصرأاقباس مه دنع تناك أم لثمركد
 دزه ىارتشا ىدلارع ل1تاار كاذب دب فرك هءلعاموككريصت ور ان ىلازح ان نم ندا ساادالد
 مالكا اذهاهنماومأ تءم:املفون "ال ىنعابرتخ الاوزح "ال ىنعان و ىتراك. لازأ: درك أو برضلاب
 ضرعو هيدا هرمأر عك و هيلع كلذ عمق مالك اذهان أ ىلع تداعأ ام الظا ووحو فءانضلا را
 ب رمالااهرهطن امو نيم ملا نمت سقت اون اكل ااسهيأ هل ول اقف هتةراط» وهتاو دباب رأ ىلءاسمل اح

 نيناعمجج مه ورمضح أف سدملا ف نيذلاك راسالاراضحاب كلا ارمأ كلذ دنعف نيملسلا نهةمق رد
 ارض مث تل رملا سر ةيتيقراوت رض نم لَو أف م_وباقر بر ضد كلا ارمأف نن دلارون مهتلج نمو هيد
 طن ىلا همدقو ه.:.عاوصءو هل: ذاوطرمدف نيدلارونالا قدي ل ىد دحاودهباد-اورانعتلا اقر
 تنأ ىالوماب هل تلاقو ةعاسلا كلت ىف كلملا لع تادقأز وك هأرماياذاو هتمقرا ون رضم» نأ او دارأو مدلا
 يملا دعاس نأ لجالميرم كتب هنلادرن | نيهاس ا نما راسأ ةسجتةسنل لكل ترذي تنك
 قو ىمأاد كل | اس4 لاف هنرذن ىذلا كلر -:. فوأة رم دما كتنب كل هلا تاصو دقن الو
 كم هر ذف .إ_-:ةنو ديرب ىذلاري_سالا اذ_هريغىراسالا نمىد دع مب ل عمصلا ند دلاو جسملا

 قرر طرا لا سراة نيملس لا نمئراشأانملاىتأءتأىلاةةستكمل هموت
 م-.ةصزوهعلا ترك ثف هندي رنه لكل ا:ءطعال ىراسسال اءالؤه باقراورر ضن ألقت ةمس تنك

 هت-رخاو نءذلار :ىلا اهّتعاسواودَقو نهزوكأ |تم دقت من ممنااوءاةمااوز علا ماودبل تعدوك الملا

 ةعبرأ هلا فردي اذاردبلا هباكهوج ووةرشلا قءقرافي رطافءطلاباش هتأرف هما ترظنو مدللا عطن نم
 ةمدخلالالصتالاوناف كءلع ىتلا كنا انا ىداواب هل تلاقو ةسنك-لا ىلا ههتضمو هذ افرع
 هتسدل أف ضدرعريسو دوس فود نهرزءودوسأ فوص نع ه,<ن.دلارو:اتءاجزوهتلانا ٌمْناطاساا
 ماي أةعيسة دم ةسينكلا مدخق ةسينك-ا |م دخن أهل ةرمأو ريسلاب هطسو ت د ثورزما ابهتمعو ةيملا كلت
 هذ-هلةواهسااو رررحلا هانت د+ سهاد هل تا اتوهءاع تاء قأزو هل اكلة ءاذاو كل دك و هامئدسف
 ورتال اة د_-او ةعا ساند فةةالومومل|اذ_ه جرف ةعاسلاهذ_هىفج راو مهارة |
 ةديسا|كملا!تن,ناىدلواد ملعا زوهتلاه] تااسقف ربك ائثىأ ىمأا» ند دلادونا4لاتةكدور
 انا, قال برقتواسيكربتةواهروزتنأ ل جالت قولا اذ_ه ف ةسنكلا لت دتنأدد رئذم رانزلا جرم
 اهممو عسا هاذ نا هترذنىتلارو ذنلا ال وتو نيما 1 ادالد نماوص الت بدس ةمالسلاةو الح
 ءارمالا تان وريزولا تنب نتاج نم ولاسجلاو ن-سملا ةلماك الا نهتم د>اوامته ةثامعرأ
 ل: هطقرف ةس.نكءلا, له ىف كاع نهرظن عقباعرونرض<هعاسلاه ذه ىو ةلودلا باب 4
 ' قودااىلاج رخو اس: سدان أد. مهاردةرشءلازوقأ | نم ند دلا رون ذ_2أ كلذ د_:عف فودسلاب
 ا 5 حايصلادازرهم كردأو ٠ اماوأوا هتاو- فرع ى> هنبدملا ع راوش ف جر فته راصو
 حاملا ماكل انع
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 ىمتشت هللاىلءاذامىللءةولوه مكاوهقامر_ءهاسأقكرتأو « د >او تع نال ىلن اكول
 همك اضر منجرلااضرت ااه

 هلع لءةأو بكرم نم عاط دقني اذاو ميرعان جرم اد لو ةدو كس ةلا لاه ه ىلع نء دلارون ا هددمق

 نيتيبلا نبذه دشتيو كسعآ ١

 امك اوس ن«ىر2 نزااتئادعع 3 الم ىلن اىدوع نسال مرعأب

 اه ا اول فقرغ ىءعناف>أ 1 ىرت مانالا نود ىل ذع ىريزتساو

 #0 ةرفالا عم هحراسم لات ر فاش ىلا هد رايك ىلع كندا اكى  داواب ميثلاهل لاف

 تاسالاهذهدكنأودب زم :ن «ءاعاما دب دش ءاكب لك وىقافأ مم هءئامز هع اسديلع مت مو يشل م الك

 0000 0 ديول ىداةررتاف انفك دودبدق سن (ءدلو .ءافاسو ىح - ريدعبلا ادد دعب لوف

 انلكجرب زءناوح رأ لَم 00 اري_ تماتدانىراسمت مقأ نا د

 ااا وا يارطألا محزم لل العلا ةولاق ىرضتو بدل 6 هعاسو شعل نعول الدلو

 اهلاجان :دد س#ثأ!ءو دصلء#و «اهدق ضورلا ىف ناملا سدضق كا« اهلا تىمساقلا قدما

 ايلالخ لح نمل نانا 0 هلالح لدتا نام أ الولو

 4 .13 تح هن اءؤأ فطاو هنا اه مقوهألادّدعأو هدقو | انج ىأرو ند دلار اروذ ىلا ريشا |كلذرظناملاف

ن نهر أم هاما ميقو هب راما كلت هذب ده ىلا رذاسم بكرم سيئر حشا كا ذ تاكو هلاه قروب 1ع
 | رام 

دأو» اهيا كلك وأ ىلامعتو هنا دهس هباء تنائريخالان وكم الو ريصا هل ل اتق ني:مؤوملا نيماسملا
 ١ كر

 حام ملاكا ان 2 حايصلادازروش

ررلا سلا نأ دمه ل كلما أ ىغاب تلاق( هذ 0 ده: نوثأم لاو هيدادلا ةلمالا تناك اق
 0 س

 | انل قيدق سد رلا لاقرغ#اا ىم ند دلارون هل لاق ىلاعت هللا ءاش ثنااهبلاكلدو أانأ نر دلاووذا لاقاسأ

 ْ هادو هرك-ثو ادب د2 رق رق س هرلام الك ٠ : دلارو: ةموعاملا همالسوري فرفاسنو ماأةثالث

 | دشنأو اريدسءاك ىف را !عامجاو لاصولام 5 أرك ذه كلذ ذء.وهناسح
 و2 ١
 المأى داس ايدو هقملا خادأل هو 95 العث كداو كنجرلا عمم لوف تاسالاهذه

 ا اذ لف ل « ةروز كفر هدلا فرص مست و

 ىلغأ مك-اصوىرأ ىك-او جورب « هتب هرتشا عابس -اصو ناكولو

 هنمذخأو قوساا ىلا هوقو هةءاسو وهَنَقَو نم علط ند دلارون نا م
 تاودأودازلا ع هديل عا ام عم.ج

 ىقهملا جام ام ند اورلاتكءمىذزلا اذهام ىدلواب هل لاقهآراهلؤ س درلا كالذ ىلعل_ءةأورفساا

 ناوراودلادوم ىلع رقت عيار تنأ لد ىداوأب هل لاقو همالك نم مسد رلا ل عذفرف-ىأأ .: 5

يشل كلذ نأ متاقوالا تفصو عرلا تاطاذا ند رم هريسم ل دره م نعي
 ءشنددلارون ن هل أ 

 أمه "المو هتب افكر دق ىلع روفسا | ىف هيأ أَم ءامعءجدهل ىرتشاو قو.ااىلا علطو مهاردلا نم

اوضقوراجعتلا ازو نأىلام انأةثالث بكر اف فني دلارون ماقأ م
 ك1 فاول زو موةئاب سم 

 ماجة رطاعا طقنام ررقلا مهياع جرح كت اواو سراهعولةسدرلا

. 
 مندلا اروذناكو كلل ىلع مهو رعو ةفرفا ةذب دم ىلا م مباوتأو اموبف نع ءع..جار ريمأو بكرا

 رم ةك11!هيقىذلا بار ءلا لصو سلا ىلا كل أ دذع نم م4وزنتقو فو ممهدح كلا ارمأف م ماج

 را

 ماك



 ا 1 ردا هلا كاما ااهمأ يلب تلاق 4ةثاقامثلادع نينامثألة أ ءاوملاةلءللا تناك 9
 فددنأو تاربضلان ياغورت 0 اوتكمشا ممم ءنعافد ,اهعىتحتم ديكس 4 .دءانىلا ارظ:: تراد

 عنا ادهللا أع ىاعاموانلا 5 ةدّوعكل له تامحالا لزتمانأ تانالاهزه

 ىد ممن اع ناكل تةقرفا 0 « تعر 00 ةسا تيرا 0

 عئادولا ممم مد مول ل دن 001 ىفيلخ هيل ىكااالا 5 م-اوملا ندعو قءةد شل هل

 اهاغش لءامالكم مه لمت 1 ذ اهنوفطالب ةةراظملا 0 ذ حونتو ا حرم لزتلو
 تانالاودغ تقتلوا 4 َ مارغلاو دح ولاى ءاو

 اهماذأدقىوأ ار محد - #* ويس عت ىعءعرع 2 #3 ىطان كل ىتد-4مقىوملا ناس

 ' قباوس عوهدلاو عي رق فلو تاذادقىذلاس ملا مكأمكو» نفاخ ْكقار ف نم عرس ىداقو
 ىهاهرمأن هناك اماذ_هاد رشد طقزا ءاقد ءااهعواطدالو رارقاهلر ةءال ةلادا هذه ىلع مرملزن لو
 جوت لوزن مناف مدل اترخا !!نباىر هما ىلع نءدلار وذرمأ نم ناك اسامأؤ) روع ءالاريزولاو

 ا تلا ةاقلا ىلا و رانطصا هعواطر الو رارةهلرةءالر را دوا: :دلا «ءاع تقاضا اهره وان 7

 انما. .ةورين انزل ماع ل: 29 10162116 رتملاى ارو فلاانسما دوس اها فاعل مر مووها وما مق 2

 و ع تارا | هزة نم تنافو كوهردصولاا وءزكاف دس ىلع تناكىتاا

 عددا رب ارب سدا تاك دام تاهو م« ىفأتو ىترمس> لاو د« و يم ىقتشتدع لمثل ادوعب لةىرت

 ئتدومدو وة قار 5 لنو هب اناث هللا عم دق ىرث لهان و مي يددمح لدول ى : أىرتل ها. 9

 مهلدعب لاعب تيمالااز 0 ىدع فااس مىدوهع ىعزيو# هند .أىله < نمىدر اظف#<#و

 لارسال رنا دعو كت دعا او 5 ىدمناكنا قس[ : « ىدنم امون بام>الا وغارت لهو

 ىلمهانيعان وادحو دز تاق هاج ىدأ د :ىرت , لها ه « ىلداوته_.ةنآك 5نامز عاضو

 ىتيلب تدازو ىراصنأ لقدقو عىريدت دّمقو ىناي-أدعانو * ى 16مم ومدلا ى-.:الواعوءد

 ىتداء؟لاصولاو ىن>دوعب « ىلدو<نيااعلاهلا تاس

 نة ءل!نيذه دشنأو هءا الاء اوز ىلارظذو دن ز ع نم ءاعاما دب دش ءاكب كم ند دل ارون نا م

 ىعومهد م-مطاو“ ف ىرحأو *# 01 ثادودأ ة
 عودرلاب امون 0 عءندع م« 5 هلأب ىضق نم 3 أو

 عطوه ىف لمأت, راصورها | ىلا ىرخب رع ورادلاب اب لذقو «ةعاسو « 3و نم ض م نددل روث تامث
 تاسالاهذهدش اون” تازهال اوك دو كك مممرع ترفاس قبلا نزلا
 ما عاتسز تقر لكك || نحأ «دءبااوبرقلاق نبلا للاي عىنان# ى غاكةعىك سول كاع مالس

 ديتعاا نك 5ظظ00 ىرظانو او ىت*“م 5 د:ءو «درولا لاش اطءاا نوش مقاتشاو
 ىد مق نع هئمف دلال ؟, تداحو 5 ماكر تاق :ساانإ ىفسأ ايف

 مأ مانملا فكل بور تناكل د مرماد رمان ىدانو كمتشاو نحونأو كب « ومات, ةلازو هنأ
 تاسالاهذهدشنأ تارا هب تدازاساو مالح أ ثانسأ
 اديس نأ ىتاارادلا انعمحتو «مك ادنراب دلآاب رق ن هممسأو « مك ارتيعدعيلااذهدعب لوف

 تا ىنونفداف مال -نيأوو ةفع حرم نبأ ' اقهلاوذ 2 « مكانم تنأو ى لف ىم ىطعأو
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 نما طءباهمم ل مرأو ةري صب 5 رمىريدإا كل ذ ىلا هدر 4 كإما.هدلاوا اوارأةريدلا كالدلا مسفت

 بك ارمنءبكر مج ربخربدلا نءتب رقاللا مد خلحال ةةراطءلا ن موكا رباك أ تائب
 الا رضالاو لم امم ءأاو هقراط أ قدم راادلاىاع عم-دج اوذ_تأق هللا لمس ف ند دها لاو نيإسملا

 ناكدقراسعّتل| نور انىمهعأ لدي ع رم تعقوذناوربةلا هب د« ىفهو ذخأاماو ءارذ نكلاو
 ىه.عالا كلذ نا ُمَةمْدَ ءالاوامؤدأ ارما ىل-عوروع هل فشك دن لو ها ىذا ىتأءالانمذع نسا

 قتغلابو مر القل و 1و وكرم ءاع لا اطو لالا ىل- ل د

 هتم د ماس.ةلاو هيلعةنحلاو ةَةْفْشا ااهذم ىعمعالاكلذرك دق هضرم نم هللا اق اعنا ىلا هدمت
 نأ ءاعت دنت د ان تلا م رمان "ىلع ىنءاس4 لاقف ل لآن نم هعم هَداءق ام ىلع ام اك« نأ داراق

 دقو ناد ,رت نال كءربأ امم رماد هنناو كلذ ىلع كا ا لاه .-أوهدن رأ ناالا ىنعستال |
  3ولد .هلاااعو تايساقمالسال ارباع ضرعدق ىمععالاناكواد» ثار رم كرد

 مول_هل|نهرس.تامونآرقلااهظفدوامياعبئاموا هند درع: دا كلت ىف ىدد عال ك] ذ نم تايعتق
 اك اهد. اجمد لهو ههردازرأ !نااوعابدي ردتكس !هيدمام لذ دالة ود "رس هل وه قهفألا

  2(ناك اماماوإلاهدالب نماهج ورح م تيس نمثاك اماذهانريخ اك نبدلارون ىف“ اهد_ تا

 بل | اراااهةلخ لسرأو ةمامقلا هملع تماقاهعمن مود ذرعا تاق ةتخرقا قلما زب ارغأ ول

 ندا ارث از ىف شءتفتل دب ريخ ىلع اسف اود لق لاط»الا لا رااوناسرغلاو ةقراطملا م ميكو
 الا كلذاهعازو لسرأفادن دشانرع اهوأا مج راف وردا ل.ولاباهيبأ ىلا اوءحرو
 دفن نأو رمأو عادو لمحاذ ادم عارا .-ناكو هئارزر مظءأ ناك هناللا ثلا جر ءالا نيعلا

 راصلا از قنوءلملاكلذامماع ش ”:ةفامهذ كر رم ءلءولوا هم رشد ونياسالادالب عبج فاهلع

 روت دنعاهريد ىلع اللا رجل دما عطس كانوا ىلاريخ ىلع 4 عقد ف ندملارثاسو

 لالدتسالاد عبار دك اهارتُشا ىتح ةلمملا <, ءاع ل -عو ىرح ام هعم هل ىرخ ىرمهلانددلا

 اند حلاباهصالخ ىلع مهعم قفتاورا لا ىصو دقن اكو ادريغ“ «ةعنص نسال ىذلا لد ,دنملاباعاع

 ىمىوقو ءاكءااو نزملا| ذه كنعىل* < 6 درسا لا اعف لد وءوءاكب فتثكمه دنع تراص

 ٍلْزلا اذه ىكرئاو كدا ا فوك كيالور كرع لزب وك كام لتر كيسأ ةذب دمىلا
 تمتلاف ىلن افلا اولا قي مو كاع نهرفسألاو تبعتلان م ىللىسدقام فك هود رغلا هل هو

 راصد ارواج هريزو نا محاههذتلر رمءلءولوُ راش نانكرإلو تما دوو درو همر مسار |

 ايدأ كلذ لءذاسطكم لعام غدادز ربواهيمدقواهمدب لءءقئر ركب لزب مواسم عضختم واهيمدق لهن
 جرس ةلهةعاسلا كلت فايا !!هلايدل ةْم لدارمىام كَما الىلاءت هن | نوعلماد هل تلاقوا هم ١

 فايا بعت نانو اوم ومالا بارت قود ةاوعترو ا ماعاهونكرأو سار 0.٠ ف |

 اةيلزمو انأ ىلابنوذدقب اوراصوريخص براق ىلادولزن ورضا | بابد نهاماوعاط ىت-اكوح نودع 1

 ىراصلاا أوءؤرأ ب رااةيركا لاقوروعالارب زولا ضم كل ذد عفا مقاهولزتاو ه هرخم 1 لانكا نما ١

  0ف.داقمااول- عاوناككءااو نطقلا اورعشنو مال- ءالاو عوملةاااورمشنو ممنءاسو مد منو نءهوعقر 0

 ترامفاونمع ء نع تناغى> هب ردنكسا ةءدان ىلاراخات مرمو هلك اذه تك رملا كلت موب ترفاسسو ١

 حامملامااكسلا نع تتكسف جايسلادازرهم كردأو ءادن دشءاكباهرس ف كمت 5
 د



 ا 1“

 10 8 :دلارون ىدءعاب هل تلاةوَدمادنلاو نزار أهو-و ىلع ولا وهصئأر 5تدءتراو هنولريعت

 تاسالا هذهد ئنأوءادعصل اس هو هَوأةوادن دشءاكب كرف تما

 ئرم ءارعأ هللادارأ اذا م ردت طع 4 اللا تك نأ رذملا يغبافريداقملاو 3

 رعشأأ لع هل 32 هنمل-سو ن#ن ه--هع ىعأو «-مئذأ مدأ هرصنو عم« لةعاذن اكو

 3 فدل ىرح ا ه5 لع الو « رح - هم ل هناا در *+ هدكح هءؤذفنأ اذاىد

 د رد_ةوءاضق ى*ل كتف »*

 سانا او مح هللااعلقلا رج دق نا ع مد اب هنناواس لاقو هن را |نلاردتءانم دلازوننا م ١

 طا رفت مظعأ كرف تطرف دقو كم عرف هلم 45 "ىلع تاخ دف كامب لجأ نم ةلمح ”ىلءاول ع دق
 نكداو

 عا 45 غىمهو ىف ن اكواذه نمكترذ> د- ةلتلاقد ىنالتلاب نءنأ قارغلاب ك- نم ىدع

 تامدالاوزه تدّكنأو همن. نعدام تاءقو اهردد

 هَ ءأو مون لك قبو حفأ « اًبودنو ىودجو رتغاثولو ا. مكدادو تول امو ؟ اود ىو
 ىقءامىلاة4ىنع مهم ل هم 0 ىمحأأد م د 0 0 امرا اره ىلع ىر حان ١ حصص

 هتمطلا مرتديلا كداب لب َ 1 عر اهنا كالو م :ردالاراذاو ةلاملا» له ىلعام_هامئدبف

 هتلاءاش نانوءلما» ن ؟ءاوىادسسل تعلى نع ارو تاز ا1خ رهام دعب اه] تل اقوه دخ ىلءاهفكم

 ىن كم 9-0 ارا ل61 دعازااظفن مسقتوا وق نع ىكرفالا كل هذة ريالا وكمال ىلاعت

 عسا دو هنار هرطاخ بدطو هسفت اضرب كءايىذلاوها ذه نيدلار ون لد.ساغاوانأ ى :نذ د ىأمرم

 عار#م :ل| ضع. لاقدقو كءابام كذم هدر غغرف هنأ الولو كم لم طر ةام لل .<ناكول

 دشاربت سافهرك ذ 20 »* اذ اع تع ض هلق ا

 دهاز ىامغار ىفارثىتدس ه اهرسأب ىلعايندلا تقاضام

 تام | اند :ارعااو عنا ماا ةريثكت اهلا ةعسأو هلم ىشوهك ة رفا كلم تنبةيراملا هد تتاكدقو

 تدعع :رمأوس رغب دح 6 أ هذ دهن 2 راما كلت 2 كن راكد قو همفر 2 طسةأ | هني دم همشت

 3 ءملامالكسلا نع تدكس سام 3 3 ًاو» بمط» و مهأس || نرطد يح لنرترالا لكون

 0 اا 0 بلال أ ا هع أ يغلب تاق ةئائامثلادع نوءمسلاو 0 مآ َو] الا تناك ف)

 لالدلا اوزعااىفا 6 6 ف وا كلذوا- رغازمأو أ ءءاممساهمأوأ مأدنعن ا , رانزلا

 هشلرزلال لثم عت اةصلاع مج تاعتو ةعاهمأ أود, مادو رفلاو ناس 2 اوةراككااو ة-اصقلا تاعتو

 ع-ج تاعتو ىهذلا ىلع ةدعفلاو ةضغلا ىلع بهل رو: د ءاقعلاو رائدا دوك امد او هطام 0

 نهل->وزءهتااهاطعأدتوا ماو أ وزاهرعصعو ديد وأسم امزو ديرق تراص ىتءاس ءااولاسرلا ع اذد

 انهيبأ نمرئازملا كول ما ممطغن اهرصصع لهأ عرج ىلع «؛تقافام لاككلاز فرظلاو لامئاونسحلا
 ةدحاوةعانسأ 4عقأرأ أرد ىلءر ده الوامماظعا_. 1 هنالهلاو> َو وربنا أىنأي هنم مط نم 3

 مهن رك " |انمكافوغشم ناك هناك -١ ورم“ كروك دلادالوالا نه <- ماكو ازا ؛ه ل-16 نلإ كلو

 اذلاج | قع تردد كل انامل ا ىلع تفرشأ ىت> ادب دشا رص لخ“ :ىاا ضعي ف تضرمامنأ فنا

 مه دذعأم اظءمر.دلا كلل ذناكو ةيئالفلاة رب زملا ىفىذلا ىن الفلا ربدلاروزت ضر لاا د- هنم تءثوع

 ىلع هترذنىذل هز ذب قوق نا تدارأمذرم نم * مه رم تو عاسإ# هءنوأ ربت ورو لذ || ]نورد و

 ع هل. 00
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 موي لك فو ىف مالا 6: واراد فالآ | ةءتةيراسجلاوذد نمت ركلذ دهنواسادووا ممم داع

 اذه نمرُثك أمبرئا ميرا لقّتةو عسمملار 6 كاد .واراتبد نرش 38 را
 ضرقافة دملا.ذه امم تعش دق تنأ اقارب تنك نام بسك. ذ»ن رهرثك | تسكمى وعزا

 تفءاانوكتو نمئاااذه هض'ند :لقأروعا :اذي نم اتنب كح وزنوأ امنمن سد ًااهريغرتشاو نمثلا

 ةفطالملاءنيدلارونعمثوماكتي را تلا لزن لو كدب ىف لام سأر لام 1قاب ل مري صن واتم لدجأ
 00 :ةو نم ىف فالارمضف -أو ةءراط |نئراسايد فال رمش |نضءةنأ ىلا ةءدا لاو
 ا نءناك اماذدندلار , نء ةيرانزلا مس رم“ !نوعأ ىلاةيراملاءارتثابة حلا .ةك-فدوهمدلاو

 نهو برغم لأ ىلا موءلا كلذ ء-.جاه ديسرظت: ةذث تدق! مناف ةد رانزلا سر مرمأ 3 ء(تاكامام أو) نذل

 ل يس ترادو تعزخلاهديساوبلا دعب لفل ءالا ف صن ىلا برغم لا

 ىمأان اه تلف نيكمت كلام ىت ديساب اس4 ث!اَقف ن هتاهتأرفا ملع تا دف هتجوزاجبلا ل راف كمت
 هل ا ديار عر[ نركب نأ فلات انو تقوله ىلاةاحاذ ند دل ارو ىد سع ىدتر خت أتدءتىنا
 اب حاصلا دازر هم د 5 ةعاب وذل لاه ملع د 1>دو هن 2 هد. نأ جال ىل- أن م

 5 .لامااك- ||
 ةم رانزلا عرمنادمعسلا كلا اانهحأ ا و :ماملاةلمال تناك املف
 تادف ىدمدن نأ َلَح الأم نه ةل مخ ىدام_س ىلع لعد أ نوك هنأ همئاجاثأز الدم هدب ىزلت لاق

 ةقاتلا ءفهء لمن ف كد.ساوطعأول مرعى ا راطعلا ةجوزانملاتلا ا نءابو هل“ للا هءاع

 2 هرمه م ةذن دم نماوزأ اةعاج ن وكرار ميرم ىقدمسأب نكل ركل .ةءك نمهفرعأ 1 كس ملادهذ

 ' هنالر لا اذ_هىلاميمى أد نأ ىككساو < ءؤنولزان مهىذلا ل لا ىف هموزع مهل لمعت هيدل اود سنع
 0 ىلا مه دذع تامق منع لنا كناانكا) [تيءلاىلا معى < نأ نم لقأ مهتيترمتالوأ مهعسال

 ْ بدسأذهذ ىتد.سأب ا غالو امه ل سفن ىله< الو ريض دغ ىف كلا ىلا هلاءامشتن ا ىل 0 دو حاب_فلا

 تام لدن نأ !!ىتأ.نأ ىلا كءاسأو لالا هذه ىف كدن ع تدنأان[اهوتل» الاءذ_هى كن هءايغ
 1 تراظت حابس ع هاا هلكل .الاسه ذناىلا مالك ءكاباماستو مرت ىهات تراندراطملاةجوز
 مهتأراإف هءااوحرا كلاةعاجو هءارو ىكرفالا كلذو ىناقْزلا نم ل ادوهونب دلاروناد ديس مرم
 [تاران 2 رلا دة عمرا طسو قه مهرس ! ناكر متر ثراصوا#« ور ةداواهسئار وت دعازاج ص

 ْ تلاس:ةلونذلا هيدازو كه-ورف داو كلاحرب تدق لا ارأ ىلام مرش ى :د.ساناج تااقراطءلاةأر ما
 تدعصو تهّوأ :ةمراسجلان ا ٌعىنالتاادعبو ىفارفلاب سد أ دق 3 نإ هللاو ىت دوا راما 4
 تانالا هدهد تاو تارقزا

 قارفلا 0 !نءرفصت « اهب ورغدنعسغدلا قازا ارم هناف « قارغلا ىلا ننكرثأل
 ىالثاا حرق نم ضددت « اهقررش دنع كاذكو

 امأق ددساب 0 ا ما ارغلا تع و2 10 امأدد دشعأك ,تكرهب رانزلامرمنا م

 2 هَل ءالاه ذه ىف ىنعاب هنا كشأ |ا متل أن هةليحهملع تلع دق نددلار :ىدء_سناكإ َتاَق

 ةحوزو ىل ها٠ذءءف وق قد ال نابدةردق نءرذ> عفدسالن كو«: هر كو 2 رولا

 دق هنأ أرق هيرانملاهءلاتراثزف هعاسلا كلى ريلع لخزدق ند للا اروناه دمداذأو مااك- |! قراطعلا

 ردت



 ا١١ ْ '
 نأ ىلا ةئامدعبةئ امه ديزء لزب لو ضااسلتا بهذلا نمراشسدهئامتسر ءم.يئالهو ىدرساب ىترفالا

 0 ًاءالوزا د ىفا اء الو هعمبأامانأ هعبب ريعن ىلع هنأ تت ند دلارون 10 دتءايم

 هل لان ةفراذيد فلأ ىلا هل وأ نأ ىلا له دن كل ذ ىف ل -1اب ند دلا روق بغرب ىحنر فالا كلذ لز. لوا نأ
 لاهو هللاو هع.أ امانأ نءدلارو ل لاةف نم عفدان لددنملاا له لانه نك نر رضالاراقأ | نم ةعاج

 اذ_هناو يغاردإدج وو ترثك نارا_ئبدةئام ه:.3ل.دنل1!ذنا ىدلواب لءاراّثل انمرحأت
 ىأرلان. رلااذهن ءرث" أدب رحم. رىافرانيدةثاءءست كح رفلج رانبدفاأ هيف عند ىضرفالا
 نسد٠أو أهريغ كل لمعت ك ه:اعىذلل لوةتوران هفلالاذ_ت ولد رزلااده هت كنا ىدذع
 عابو رادتا |نمنيدلارون ىهت “اف ند دلاو دع نوعلملا ىحنر فالاا ذه نمرانبد فاالا َتنأ م , راو هنم
 هةءراح ىلا ىنذع و فردت نأ ند دلاروندارأو ةرمضحلا فنمثلا هلع ؤ دوران دف اأن لب دنا ىكرفالا

 ءاباو مك-نان نددلاروفاوزاراعتلا ةعاجاب ىحئرفالا لا.ةذ ىجضر فالارمأن مناك امي اهرشببا رح
 متافاموعمهو القنز ةهك افوانمه”افوزخ ورا ندعم نم ىموزر + همن ى دنع نافل مال اهله ف قوم

 فانم«نوكت نأ ىمشن ن.دلار و ىدءسأب رادتلا لاف م:ءدحأز  أ:,الودل ءالاهذه ىفانوسناؤت
 اذه دنع فو. اداو نوذانع م ْن 5 نذ كابا ْن دهنل ةلملل هذه لدم

 نءاوماق م هتيبىلاحاورلا نعدارك الابهوهذعو ىنالطلار هءاعاوفلح مهنا حب ركل جر هنال ىضرفالا

 هيدر ةيمطم ةعاقنلا ىحترفالا عماوحارو موعمند دلاروناو ذأو نيك اك دلااول قو مهتعاسو مهتقو
 رول مو اك ةرودص ايف لمع اةمددي عتصلا ةيب رغةرقس مهيدنأ نيد عمو واهيف مهساج أف نيذاويلب

 ىيصلانمةس.فنلاىناوالاةرفسا اكل: ىل-ءىحتر فالا عضو م لوئ سمو لئاسو قوشعمو قشاعو
 ىعورلارخلاب هن "الة ىحئرفالام4مدق حموهثملاوةهك افلاو لقنلا سثافن.ةءولماواكو رولملاو
 رادتلا عطب و معلا كلذ نمىوشن راصوزانااد_ةوأ ىفرفالا نا ٌمْنمم«فورخ مذ رعأو ىنتهملا
 ركسىد هنوةساولازب ملف بارما ا «_.1عاولْزنب نأ ند دل روت ىل_ءمهز هذدو رولا كلذ نم مهيقس» و

 امدرو هلمالاا ذه ىف ني دلاروث ىدمساد انةسنآ لاقركسلا ىفاقرذتسمىكرفال اءآراأ:ةدو> و نءباغو
 هعاس تن دل ىف هقراسو همئا ساج وه:مبر: محمالاك-ااب هس اود ى خر فالاراصو كدا. رم مس

 راند فا, راصتأ اءالوه رضا مد رتشا ىتلا ْكَدد راح ىفءدمت ل *نددلا رون ىد.ساد هل لاق م ةينامز

 لرد لو ند دلارو: ىلاف فال آ ةعيرأ ةداد زيرانن فال 1 ةسمنن" الا ا ْمع ىف كءطءأانأو ةنسة دم نم
 لسا رولا ءةراطفألا ريغ ةم راك ال وأ سلا 1 قدعرو يتحرر ةففس سل
 اديدئاحرذ لوتلاكلذب ىترفالا حرةفراذيد فالآ :ريثءلا تاهاها, اك :هراعتلامادقهركس وهو
 مهل لاقو هناا غ ىلع ىحترذالا اسم مث -ا.مااىلاحارمث لاو ب شر لكأ فاوقاب وراعتا اهملع دوشأو
 ملست نب دلارون ى د.سابد] لاقو'هة:رانب د فال [ةريثءا ند دلارونل دعق لاسملا ءلاورض>-افلاا ان ىنوتثا
 انأنوعاهاب نددلا رونلاَقذ نيما سما راع: اءالؤ دريد ةليالا فات ىلا 3 راحن لام لااذه
 راصتأا قدر كةءرا- تعب دل ىف رفالا هل للا ةفراوح ى دنع سلو "ىلع ب 7-5 تنأوأ ش كدءام
 كيلع دمثن نذو اما دقت راح هتب تن أنيدلار :اي من موكرا تا! لاقذ عسسباابك.اعنود عش

 رونان# رك: مما ريخ كضوعد هلل اوه راملاهملا مل و نمثلا ض.قا مقرا: ا ل

 ةلماو موي لك ف ذذا نراها _ج راهن حم متت ف صنو ةذس ثالو راني دفااب ةبراح تيرتشا كفاندلا



0 

 لدتا أ ف لد هن هلل فرار نمتغرفاؤك اهمال ل اك ةءجح لب دن خ1 ىف مذ _.سث هن راثزلا سرعت دعتف

 نمانثاورامتلاراصف قولا فهى را دو هفتك ىلع هلءعف نيدلارونا تلون م هتصلدخ نأ لا.
 زوننأق ةهاق هتهفص نتسحو لد دذملا كلذ 1 >- رف 2 افوفص دنع نوفق الار اك أو

 هذه دثنتز ادب دشء اك لكن ه.ةءراح »وة همانم نعمه «ةذاق ىلا الا نءةل-ءاتاذامتان ناك ءدلا

 ةابااوأ و ىدبوم تقت 2 ايرحاو ىار-ةللارحاو 5 ايركقاو بدلا قارفاند َبابدآلا

 اررالا ماب وو س نسعد « اءادوسالار اظن. نآد.ال #4 1 7 تال | ىلع

 ا.قرلاوهاشولا نو.» ءغ ن«و 0 جلا أ

 لاَمْو هب ىاَق س دة قارفلاملأ 01 د .سأب ند دلارو:ا4 لاف

 1 0 || قالتا تحأ ت'الااث أوم: ه: قرف ىذلان هوحالا اة همسات هل

 رعاشا!نسحأدّقاو تو ١ سام :لا عقوب ىلا, انآ, ن ظاا نس ن >-او “1 دتعأم فاه 4

 رد ةالع 1 ص ءوس فان لو 5 م مأنالاب كذط 2[ يعدل 0

 0 ةصداعو 0 ءالا لا اسسو 1

 هسأب وضخ نم «نجرالا لعذر رمقلاو سول | الا فسم س اوواهغدادعال موك ءاعملا ىفو

 وردا هعأق ىهقايرتة-سو # فد.ح هقوذول_هدردهأاىرتاما 5 يم ل مدح رب س.أو

 نهاازروعأ ىنرفا ل-ر ن«كرذ- ذهن قارغلا زغلع صرخ 5 اذإ نب .دلارون ىدمساب تاق
 هةيأر دقوا نق أ ارفل اسست وكم ىدلاوه هنال ةمعللام :اكم ه>ولاربغأ يشوهر لاهئلال>رلايرعأ ىلا

 هئاَتق هما ءىرصب عقونا حالا 0 ا4لاذ ىلطىنالاءا-ام هنأ نطأو" .دلأكإ: قىتأ

 هشانكالو هلاك الو هلماعت نإ لوؤهز اشتالو هعدا :ءالومملك الولتت ال ىدسأب ميرم هل تلاتف هبتأثمو

 ةنعنورارلا ند ,دلارون دخأ حاصلا مصأا 0 هرشاةءفكد نأ هللأ عداو طق مالاكر : هممت روق: لو

 ةيطصم ىلع مانقمونلان 0 ادالو روق ث ده ناكد ةءهطص» ىلع سا>و قوسلا ىلا
 ع هلا 6 2 را .:الا كل ذياذاو متانوها مذ مم هءىق ناكرلا

 ىضفر الا دم ؤهدن ىفهفرطو لب دن 1ك ذب فوفامهوج وو ناكدلا ةءطص م ىلءامتانن.دل ارو: ىأرذ 3

 مو: :أانمقافاثن ؛دلاروم# نم أمَوع اسس هيف لن رع ساو دن ىق < اقو لب دنا !فرطذ أو هدأع

 ةميلفع ةخرص نيدلارون «-اء رصف 0 ال: سن ةيراملا هدفصو ىذْلا ى ةرفالاىأرف 9

 هتلاو ند دلا رون هإ لاسقف أمثل: ان ذأ ن ف لهانراع حرصت دى ال ىغرذالا ه لاةفهتءعرأ
 0 ىحنرفالا هل لاةفىلاولا ىلا كلب تءهذ تنكسا أءش لمان ل أ تنكول نوعلمام

 دازرمشكردأو « ىتدلابل+ وه ند دلارو: هل لاسقذ لءدذاا اذ هك نءأ نم راد ن1 هل
 حامل املاك 0 حايصضلا
 ىف رفالانأد عسل اكمل |اسم يعلن تلاق هَ امثل هن نو هءسلاو عباس !المال اتناك الف:

 هللا ةفاهدس ىلهتلع 0 ااأاذ_هناهللاق 0 عئذلا نءنيدلارو لأ 21

 الا «:1 عاما هنا كرمغل الو كأل هه: 1 الن وعلما هللاو ند دارو هل لاق 000007 ء.:اىحرفالا

 ىذلا عدوراند# 24 ؟نير كالا تلا. ها قما عاما أو ىلهعددل لا قف هريغ لمت و ىعبأىل_ه

 هل لاق همس داو ذه ىف هلريظنال هنالاد أوقد أامانأ نب دلارو دل اقف هم ن.حأ هربغّكل لمعت هتاع

 ىحنرفالا



0 
 ةءراملات 00 رم ىلا ,ةر امتلأ نم ئدجا هئاوا هنا ط قاتم اي ب_كمرتك !الوةعذ تلاه خر 2

 ًَء زف دار و راسا .-امد ىلا ضمأ ند دل ارو ىد أب هأ تااتو هم الك نم

 هىداص ىلا اق دلاروذ 1 هو أمل. .ةهزم | مضرتقأ ى :لاأمهردنعسملاو ىه .رانزلا نة نههلاهعفدادغ

 2 امهردزينامشلاب كلءحأ. رعت هللاءاش نا دع قوام هردنيث الث ىذ رقأ معان هل لاقوراطءاا

 ا ودل لاا أو 2 دلارو' ام افامه رد نيثالثراطءلا عشلاهل نزو كل ذدنهف د>او

 ةيراجلا كل: مسان اكو ةءراسملا ىلا هب ىتاو سدالاب 1 هداك امومةهو دوك انوالةنوازيتواس لا

 م ل 2 2 افاماعطت أءهوا ممعاصوا وو نسما م كللات ذأ الق هيزانزلا 0

 اهيتسو' الع وهءق هنو الةتراصوهأناو ىهان رشأ تم دقتو ادملاةرقس تأه كل ذدع» م نددلا

 نا ءلا ند 20 ه.ئاعم ةقروهتفاطل نس> است | امهاتع مادملا علا ف

 7 6 ل م 0 4 س اكن ادد فمه جار

 مادملادرولا ن مترهع ىو »ع الكلاقرمصمت كد د نمأ

 |ميقس واسخ' العنب لطتو ساطلاو ساكسا | همطعتو [همداَح ,ونددلا ارون مدانت ةيراملا كإ:لزنلو
 نيذهد-كنأ ف الاجوا:.كركتا|اه دازدقرالالد هنم م:ة:اهياعودم عضواذاو سافثالا هببيطت ام

 رس رح ا روم 5 #4 اممصأ ت اق حارلا ىو« ءافمهو .نيديملا

 اهالمفاغناروع عمدا ير“ ءاداساكردا ملاذا
 ىلع رانزلا قا واعد تاعوا معاسواهنقو نم ىهتماسقف مانوركس ١! هل عتاغنأىلا كلذك الاز 2و

 ردأو »* 0 ا.صأ ا ىلا همن اك تمانواوم ءاش تعزت مع هقرو ىف هت 0 امتداعىرح

 انما 1 10 3 حايصلادازر مش

 ميرمنأ د.ه_سااكلا | اهجعأ ىذلن تاق 0 اغامثلا دعب نوعي_سلاو ةسداس !|ةلمالاتذاك 3

 مووت | !ىلا همن ا تءانوا همام تعزو هقرو فهد هفأو هد 4 أرانزلا لذ نم تغرفامل ةنرانزلا

 قولا لأ معان تايوان اتا انو هل -ث ىضطقو ني دلاروأ : مأق مىل !دولا نمهناك اماههنيب تاكو

 َ ريشمت هع ايو قوسلاىلا هن ىذمو 4 !كل ذ دنع س هالاب هريظن تعبك ارا 2 ند رمدنعب هعب و

 يح ىدإواب هل لاذ هلاعدو هل ضرك شو امهرونينامعلا ل عتدوراطعلا ىلا ى 1 رازاتند

 ىهنملاىلا | دةمملان م 1 اول لك هنأ م ىدس> نم كحور عد ا نددلارونلاةةيراملا

 ىدلوأب هنباو هألاقو دب زم نم هيلعامادب دشاسرف كالذي راطعلا جشلا حرففهل ىرح ام عمي هجم هربخأو

 روخنا م هعم ىدحتءاعن و كدلاو ىتءك ريتا كلدوأ ى :افاعادرب<تنأ هتناءاشتاو ىتدحر ةددّلنا

 عسيجو بارشلاوهمل الاو ملل ا!ىرتشاو قوسلا ىلا هنعأ سو هتقو نم حار وراطعلا عشلا راق نبدا

 برشو لك قه راحلاووه ند  دلارون لزب لو <» راحلا كلت : ىلأ هد ى أو هداعلا ىرح ىلع هلا جادحام

 ارا , دن: 20 4ةمش , عص» وار انزل ءل لك ىف ل١ ى هو :لماك ةنسذدم ةمدانمودوو حارعثاو بهاو

 هأ تااق ةّؤسأ ا وهملاهح أ. !تقو ىلا! هد ع هاف ال هءطمد قام !او هيلا :عامام هى هل

 رس يرو ذن امن[ دن سان دام اري هقح نمىل 12 دغىر انزلا تعب اذا. نددلارون ىد. هاي ةبرابملا

 2 1 مو كومادالوأ الورا تلادالوأ هل ؛«تدرفامَلذَدَل ىلع لمحت دل , دزمثال عنسمأنأىلاسسب

 ا مااهءاحو ةنراحل اهل ترك ذ اكن واملارب را ىرت_ثاورانزلا عابو قوسلا ىلا نددلارون رج



 اهدضف ع.داتو لاصفت االو لاك ةناال,هءلاامهنس تدقمناو لاب يملا لا 0

 اقاتشمناك نيدلاروننال ءاومثلاةراغلا ف حامرلا نءطك ارهرو ءاااف ىمحلا ءقوك) ال ههقت

 عم دوهنلا بول رو دوددللا رشضعو روصانامضو روعشلا ل-و روغثلا ص ءو رولا ق اذن ءاىلا
 نناو < هءؤن رردهطتو هدب ول هطعو هب دن دروتقو همشادح ممم و «يئاسك عن ءو يو

 طرق عب م ”لاسلتاه ذهل ةةماحةن رالاهدهتناكو ه «مأ ار ك2 أهرخؤو هيد ءهدعورارحو هيطادمد

 رعاشلااهيفلاقاك لالدلاو لفل
 امترود َنوكت فر د.لااهن اهنااك « اهتدبسانمىلاتفحالف « اهيسانرهدلالوطانأ ىتااىذه
 اهبعرأ انوبةبوق ىل سلف 5 امتي ىفام ءظعىنذناكنا 58 م راين ادم | ةةااخ ناس

 هفرعل س دأ ارهش تددتدشنأو »0 اهيناهمىفار م افندامره هايج ىئريصدو

 امينا نمالا ةباء_فااالو 5 هدياكب نمالا قوشأ| فرهدال « اهب ورب رعشلاقاوقاىفالا

 ”تتكسف حابصلادازر هش كردأز« حارشناوةذل ف حايصاا ىلإ هن رام+لا كل ةوود ند دلارون مان مم

 حاملا مالك-لا نع

 نيدلارون ناد, عسسل كل اهيأ ىنغلب تلاقك ةئاسما مدلادعب نوه.سلاو ةسءاسملا ةلمالا تناك إف
 3 ةراوط نينهآ رار زالا ةمكحم قانعلا لا- نيسنال حارمش ناو 0 حايصلا ىلا , راسا كلتووه مان

 امه لاقأك لاعلاولءةلادرثك لادولافام_ثخحلو لل ند سحلا 4 ءاناي دقو راملاو ل هللا
 لاضءلارعاشلا

 ١ الو نوب ندجرلا قاذممل 2ع ءىوهلا ىلعدوسملا سدا 3 دءاحةلاقم عدو تحت ا

 دعا سنو مدعع نددسو ةم #« اًضراالا- ام ماع نيهنامده وهدساو شأ أرق ىلع نيتّد اع نم

 ىوهلا لدا ىو.لا ىل# مول نهأب « دراب دن د- ىف برمضت سان أو 5 ىو 4!ىلءبولةلاتفلأت ادأو

 ٍْ دداولا كاذب شعو قد دصلا ممن # ناو لامر رمل اكاد « دسأق بق ح الص ع مطتست له

 ٍ اهأب اوه لستغافءان ا ترمضدسأ اهآرق «موف نم ند دلارون همنا قس بأ إو

 ةءراملاتاخدأ م مب رشو لك أةبورشاولوك ألا نهر ستامعهتتأ مهيرلاةالصلا نم هناعامىدأو

 لاقفرانزلا اذه تىدسأب هل تااقوهانا هةلوأنو ل. 8! .تتماج دارك اثر خأو دل تءئاه د

 هءبهذاو مقفاهدردنيرعشعلاب ة>زام || هدد رثشاىدلارب رخل اوه ى د 3 , تأاق رانزلا | ذه نبأ نما

 ةديسأب , ني دلارون اهل لاف ماس ارا الدب رشعدالا هعبتالو هم ءاعىدانما لال دال هطعأو مقل !اقوسىلا

 تنأىديسلاد هيداملا هل تلاذ دحاو لذ[ لمنأر ايد ” ريشت عاب امهردنب رشع ىثل حالا ا

 ل4 ٍةّكل ترهظلالدلاهءلعىداناذ انزال دلل هطعأو قوسا ىلاهءبهذأن 1 اواذه هع فرعتام

 ىداش تأ ءرمأو لال دارا ىطعاو م-اعالا فوسىلا هيىتأو ةدراملان هرانزلا ند دلارون ذخأ كلذ
 ضدقاَ ىديسأب , ه] لاقوهماا قف أ مث ةعاس هةعلالدلا با ةذن اكد ةءط صم ىلع ند دلارو: دقو هءاع

 بأ هباغ سكت لالدلاملاك ن ,دلارون عمءاملف كدءل ةءاسإر اند ندرممع غامدقف كرانز نك

 1 :نمسهذاهضيقالف بالكم قدص ء ندد م . دند ريدم ضم ءاماقو برطاان مزنهأو

 اهاطعأو تيبلا ىفا عب -ر مثرعن أنز هلك ةءراسحلا هلمعتل تناول الارثاسس نماربرحا هاك ام ىرتساو هتعاس

 نسح>أ|ةعنص تا رامعرعلوط ىناف كءم لعا ى-اسض»أ ىءاتعورينات زول هءلعااس4 لاقو ريرملا
 نم



 الذدلا

 لاق دلاررن نأ دره. كلما ىبأ ىنذاب تلاق (ةاسامئلا دع: نوعي لاو ةعدارلاةلءالا تناك اق )

 قاندنع منرؤالا دالوأر اخ نا ىدلوا» عا نيش هل لاستف عن زئالا دالوأن مة راحاسوئاراطعلا يشأ

 اهله ىف هلم كاع تاعد_ةىداراب ثاو نككوران دون ام هع هد للأول _ه
 0 ران

 ايفر تنك ولو اههو قوسل || 1 اهباوامنم ْكضرغ ضقاو ةل.الاء ذه ىفاه دنع ترفا تيبحأ

 جم كم ااكن بدلا رون لا قف ىد رطاا ف صوصألاكءاع عاظوأر عا ف: ةرغامنأر دقو راند ىتثام

 ئذىم قي لوةبراجلاهب تر رثشاىذلار اند فاالاري غم ناك ام هنأ فرعت تنأ معان نكءأو

 عم اف دغىااوةفنأ امهرد نسجت ىذرةننأ كنا اوك طف نم دي رأ ىفاو داو مهردالو هقفنأ

 امهرد نيس هل زو مسن عا أو سأرلا ىلع ىدإو 8 كطءأ يشأ لاةءاهن نمل هدر وأو ةءراسحلا

 نأ كل ءنوهياف كيلقاهب ىاعتاعرو ةهامتم راسخلاهذهو نملارمت ءباش تنأ ىدلراب هلل او
 هرم ىفاثوةرملّوأ كضرقأف نتا: ةاههرد نو سئل او لد كانم غر فتف هتفنتأ._ث كلغ ام تنأواوعدت

 كدلاو عمان م عسبضتو ىعرشلا مالس كيا ءدرأ الف كلذ دهب ىتيتأ ذاق تارمرشعىلاةرمثلاثو

 قوسلاىلا- رىد.ساب هل تااةفةب راما ىلا اهب قو نيدلارون اهزخ اف امهرد نيس رشا هلوان م

 ىرخالاامهردزيثالثلابانل تاهو تاولأ ةسجخانءاءار رخام هرد نب رشعناخا تاو ةعاسلاه ذه ىف

 هتيلطام لك ه:مىرتشاو ىو ىلا ند دلاروف ىهذ كلذ د_:عف امو«ئمواب ارو ةهك "انو اع -ثواسمل

 ةباغ هتنقئأو اماعط تذيطواس مدن نع تر شوا متع اوامتقو نم تماتفاسجبااهيأوةب راسحلا كلت ٠
 لزت لوهان او ىه تن رشو مادا تمدق ُحامفتك | ىتد هعم تاك أو لك افماعطلاو] تمدقمناسقنالا

 نءاباز-امعي؛ نمت رخأوا تعا سوامتقو نم ةبراملا تساستف مانوركشنا ىلا هسناؤتو بق تست .
 هتفلفاعاما ارانزرا سف غ رفناىلا!ناغش تأ عت دمقو ند راهم هنم تح زخأو ه:هذ)و ىفثاطمدأ ْ

 هبقثافهتسول و ند دلارون فن اح تعانو ترعت تمات ٌمةدؤملا تح هتامج و هفظنذتو هلةددعب هقرتخ ىف

 نسح-أو لع نمرهشأ ىهوةمالا نما ىرطأوربرملا نم :أدمقن ةضفان اك ةءرصهمتاك دوف هموت نم |

 دود-و ندزعنويعام اك نوبعو املا ىمقاممأ 5ىداو دملاة دءاتد لاهم ساس عئاارج

 اموناكس ذغنو ثايلا نهد نم هم قرأ عستةرسو ناكعالاة فهم نطد و نامعتلا دامس

 تاكد ذوماهدصقرعاشلان أكف

 رمخاهةءرنمو درواه د نمو # راوقرذ نهو لاا هرع-ش ند

 ردياهه»و نمو درواهرغث نهو 0 ىافااهر-# نموىوأ ماهاصو ندو

 ءارعشلا ضمد لوق نأ امو

 0 9 كبل 1 سيو 1.0

 ىلق. فوغشم نزلا 9 0 دا تل وم ارينع تحاقو #1 نأب نع نس بذل

 الال_هلا قافا-متد.حروو 53 رميا | ىلع قوش, هح نام الادولاد_تاهردد هغاسسمو

 أرد "اح ندفتلاوانو هذ نسمو 5 ةلهأ نيلحاو رود نرؤس انهدأ مههضم» لاقز

 ةءقوفا| متفش صهوهر دصىلااههذو هب راسملاكإ: ىلا ءةعاسو هتقو نم ند دلار ون تملا كلذ دذعف
 تيك رامهريسقل ةرطمو تيقث اء ةرداهدوقاهبل ماتو نيتفشا انيس ناالا قرز مهما صمنأ دعب
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 نلاحو هنر-او هدماةمو 5 ذل لا قوط ىل# ةررزم 5 هنمداوالال' الغ ناو

 لال_هىفلالد ىف 0 « ىمنجوءةءلطوههجاسو « لانا ىف لاماف لال
 الالز ىمهظىلع :هسرأو 3 الج رمل ا ارع 4* رهن ساكو هأ اممتفاطو

 لال .-ىلالخ ىف لالح « ىذرعوىمدو:دنءىلاف لاس هولام ول هر خت مناسب
 حالا اد سابا لاةةةدعاماتأامأ كن طع هنئاب ىدمسا» تا اقو ند كلاروف ىلا تراظن هد راما نام
 تك استنأو ىنكفاوداز مهاكراتتقلاتدأر ئشىالو ةيراخلا هتاف لع منسحأ اء دلا ىف لهو

 2 ىفتنكو قد ساء لاقق ىدرساب كد ما انهار اربد وف تدزالو ئد:تءاكتام

 ا ريغ ىل# ى ازاس 18 تاقاماثأ ىدمساب هأتلاقف لالا نم ىدب هكماتام عمم كلم رش[ تنك ىدلا

 ناالولراعتلا لوقت نأ ل جال درعا  واوىرطاذ تريل اء ىعف تدزول نك اول دارم

 ىعسا كلذ دنه5ىراوداب ريم .ةرصم لهأ نال ىرصا احا ااا ذه اهيفدازام هعام ةيراملاو1- ه

 لل لانار زا اءانغ علب مل لالداللاقو وه-وروجاو هترك دىذلاه ب راخلامالك نم هند دلاروف

 اهلل الدال ند دلارو: لاف عاما نع اف ناطاسا| نون اقامأو هل الدلاريغارا د نيسجنو هثامهسآ

 فاأب عاملا بأن اااه ىف: تء.تااقو لالدلاتك رثو ةبرالا تردامفاذمو ةلال درا: د فلالاب ىلع
 ا نو لك وداعا 1لاقو لها:-سرخ 1لاتو هانم د- اولا ة ند دلارو: تكسفرا.د

 دو م.ثااوذا ضةلارض> (رالدلاوالا نب دلارونرعشس لفامو عما ناهطصن ماد اوونآ ل قو ىرت,
 0 اعةكرامما اء هللا كد هراح مستهل لاقو ني دلارونل وانو ةقرو ىفعا 3 عسبلادةعاومتكو

 نيتمملا نيذهلالدلا دكناواسحلالاتنأ ىقالو كنألا لصقام ىف :

 ايهلالا للسن نب لو #* هلالأ ؛حطصت كتل اهلامذأز عد روث أ ةداقئموداهسأ |:

 70 ا . الارون ىه سا كلذ دنءؤ
 تاخد املفراطعلا يشْلا هيف هنكسأ ىذلا ثد. اكللع تأت ةيراخلا ذخأو هدأ بحاصراطءلا دنع

 قد« الولدنعةلزتم ىلا مان [لهىدد_ىان هل تا افاق ةيتعاوطتو طاش ىلا هنق تارت منلأ ةيراملا

 نر دلارونإل لاف كب أ د-ةغ ىف تلعتد ام وشى الو كلام ف ىذلا ىصالا كاتس ىلا. 2

 ىلءالخ أدقو هن دملاهذد لهأ نمرا طء يش كم هنكسلو هءفان أىذلا ىتباذهام حالم اةدمساب هللاو

 لقأىدسأب هن . راحلاهل تااةفرسصم ة- دمدالوأن ه «ىئاوبد رغ ناكل تلقدقو هف نكسأو
 | مءالانمئثدان ل قأتو موقت ناكل _.اع هنئاب ىدد سان نكسلو كداب ىلا عج رثئأ ىلا ىف توربلا
 0 ريغلا-11 نمىدنعن اك امج الااةديساب تاون دلارونا4 لام كسلا او لقنلاومادملاو ىوشملا

 0 تلال هلشريناندلا كل ئريغ كل هأالو كنْمَف هتنزو ىذلا راند فاالا
 كللوقأ ىداسوم ىبت أتوامهرد نبت هنم ضر: ىو د هني دماء ذه ىف كلاما هل تا اسقف س.هالار
 ا || هل لاقوراطعلا ىلاه- وق ولو هتدو نم بهذ ٌمراطعلا ىوس قددص ىلاماسأ [لاقذا ليفت 1

 هللا.ةفموملا اذ - هقراس دفماالاب تن ريش ايا ىدلو و هل لاقو ءال_تلا هم اعر درة معأب َكلءاع

 ْ ثيلاب راسب د فل اة دعاو واه زان ىرتشت ىسلوت عتنأ ل ءائدلوأ هل لاف د , راحاوم تن رخشأ
 دازرهش كرداو» جترذالادالوأ ن مدد راحا منام ءابنيدلا انوق ل لاسةفةءراخلاهذ- َ يلا ع

 املف)
 ه اءاامالاك /|نة تتكشف حايصلا



 وف

 هيلا ترا 4 نيعامتأا4لاقورخ [ح ان ىلا ا جىتاواه1_تًاوام ماا لالدلا عرسأ كلذد ذو
 ءارعشلا ضهب هدقلاقدقو هلى هت فك شعااذهن' تلاةؤَنْس عأهتدصوف

 هتنعؤىذتلااذه « اورظنافارموقموقاب « هن.لةاوقت ده « هضارمأةءدمر
 ةريمك هةمالل تور 5 الفرا اهزذاذمل نيعام ”أ41 لاقورع ارح ان ىلا مى أولالدلااه ذأ كلذدتمذ

 نيل الدلا سحأ د هل ىث هموت في قا لا :ؤرعاط- ككتاز شد' ل> رلا اذن اكو لالدال تاع ىو

 رغالا د - هورقدا ف ناصةئنوكب ةسللا لورد قى غو ل ةعاال لق ةدلا لء .وط لك نأت ء«ءامأ

 ءاآ ارهشلا ضعب ه.فلافاك العلا نننرو ممم

 هتءه ىف دازالوطنوكد 1 نهضة: أموالا هدد هى ومالا ثدازف «ةءهلهأ تااط ل> راع

 أضد :؟ءارعشلا ضءب هءذلاقأكو

 هدر أن ةماظم ةلنوط »* امنع لاا ا ضءداهناك ”ةدئافالب هللا هوط »4 د .هل هلو قنددانل

 اذاى رح امانافكو ىممعالا لد 0 وت: نب أهل تلاقق عج رولالدلااه ذأ كاذدنف
 ا :لاوىفوسا' ف ترافن ةءرادلا نام كا .دأ هل ةبهقزرو قزر منم ف تمت دقوراهنل اذه ىف كبدس

 دخلا قئاصاءاياش هنأر :زيرصكا لدا فازووي وشال الاب اهرظن عقوذ مامأو انل نوال هوا هع

 ةلءل فرد اذاردما اهناكلال دلاو فراغااو لاس لاو نسملا عسب دو ةةسةرشع عسدرأ نب .اودودقلا قشر
 4 ةلاتاكر كمل نموا قا رورهو+ اكن اذ ءأورمرماكق :عورجأ د_تورهزأ سدح ريثع ةغيرأ

 ىنةا4تانةتالزف عورودلل « « هلاجوه:د-ىت اف تدب : هيفصأو ضع

 ىلكستتال رامقأامو اذ ىهشتت الن الزغاد ور

 ءارعشلا ضء.لوق نن> أامو

 ءامو ةماظ ىف ىرولاو درعب) ه ةدمع ودرع .ش نم فوةههو

 ءادوسةطتنب ىدقشلالك « هدخفىذلالادتااوركتال
 !ماقىاعتوأ ٠ ,ظعاءةوماهر امامك ىف مق  مقوواهاةعنب دو أهتم لاح ن.دلازون ىلا هءراهلا كلت ت تراف:اماق

 حا انملام اكن نعت كسل حايصلادازروش كردأو « هتيدع

 الةءرالانأ دعا كلم ااه :ةبتلاق 4ةئافاثلاد_ه.نوعمسلاوةثااثلاةلمألا تناك 5
 وه ىذل احا: تال اذ ه ل هل تااقو لال دل ا ىلا تتغتل اف هستدسعا هلق ىناعت ند دلاروناماعتأر
 نأحالملا اًةدساب لالدلاا4 لاةةأ._ث ىئقدازام ىدوعلا - وحلا ةدح رفلا هءاعررا مأ| نم سن |
 ءاواكزباك اذا هراحت عيبج لعل _ةذلاهلو رصعرامتلارباك | نمهدلاوو ىرصه بد ر غتاشاذد 3

 اهأف ن نامةنالوةدا زب كف لك: ؛ وهمس .أ ادت نم ل> رانء م.ةموهو ب دا اهذ- ه ق هريشب هدم

 باش ا١اده دنع ىنادو لالدال تااقر اذه مَتوقأ. متاخاهعمصأن متعزتلال دلامالاك ةبرادلا تعمم

 روف ىلا | مب هجوتو لالدلا حر فان «« موا اذه ىف كل .ءةريظن ىف كل م1 3 -ه ناك ىن :ارتشا نان ماا

 لافاكلاردءالا اودقلا قءشر لالا فد راظ هنال ماسقلار دب هناك هّئأرأ 5 امأةهدنعتراصاملف نردلا

 هيفدأو ضع هنو

 ءاقددناناطلك قريشوا * لاستلاىر هائاملأن مو « لانملاءام هيخو ىفافذد

 لا. كح ىنلاكىف لاك م قعود ةءافو هترغق « ىلاح لدولاو هدر ددرع
 ْ 86 .هلدل ا
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 لالدلا ب رمضو هناك دن «لزئرح ال1 كلذ نا م راشغلامالكلاو راعشالاب مهوعهتو دحاودءدادحاو
 ك:ةءايح لقأةءراح ىرعتسأر ام ى :تازلازوذلب .طغوهو | عمو رو لالدألا اهذأةههحو ىلع
 لحر قدرطا|قامهآرفرا ملاعب جل - نم منعت افقورا-مل | |دهف كفؤ قزرتءطقدقو
 ىف ةءراسلا لال دلانذأت تاق و ,دلابامشرحاتلا كل ذهسا ناكر ل ةراهتلا نم

 و الا امنع طاراظنا ىدهانأىت 7 !تااسقف عمم ءهلا 0
 انهناىل كااةةيراملا:ذهنازعا نا دلا تاه ىدسأ» .للارلا دقت ممةفقاو لال رلااهالقنالف

  5راتلان م كءاصال هنااقام تعم« دقن اهو كل عاست اهنان كد _:ه تناكن اف ةاح نع كال
 حاسم اسمملام 'اكدل |نعتتكسف حايصلاد ازرع كردأو «
 لاتزال دلا ناد هللا كلا | انهسأ ىنغلب ثااق 6 اريل وهن نول ارتجنأ !اذليالا تناك انافإ)
 كم ءلدعت ةكنلااهبءىحأنأ ف ئامن هتتاوان أر اسملا كداصالا ةدرادل اه ده هتااقام تدوم لاما إل

 ىتنافإوا 0 ا وو ساب أون اربح مم تامهءام لثم

 باه ىدساب هل تا اقوهنرا لأ هيراهذ# هم ءلاةيراخلاب ىَتأر رلالدلا هذ م ةعاطواعو# لالدلا لاّةهأوم

 ظ تدل! يف ىدنع الما دساب من4 لاف ناك سااورف ةعاطقدةو ت2 تارو دم كد قلد نددلا

 ٍ كرلءربصأ تاافذ تارؤ داو لوم نءعن ىتاذام كاع هقا.ف تارفسأ اورق ةعاطةددو حت ت ارود» هع

 كناكنيلالدلا سخأاب هل تااقو لال دلا ىلا تنغتااهنا متو ىنح كةنأو لذ ىلءاهلع أو دقرت ىد
 | ىضرعت كلذدعبو ناميعامنمدحاو لك ى> وءشلا نم نينثا ىلع ةعاسأ :«ن م ىدرعل ىو 2

 ٠ هتءهل نأ ااكلاو ةمدل النا اللا : اثلاوربسمقءنالوالا توسع ةئالث ةو ند دلا تاهش ى دم. ىلع

 عاج اونا تماطل 7 صخش ءمالوا ل . أرام ءارعشلا ضدم ه.فلاق هقول وط

 عسوصا لوط ةماقو رش لوظ 5 فنأو عارذة هلا

 متاحا فرعص لئادقأز ل هوجو اف عمال ةراثم اًضدأ موضع لاقو

 ماع البان : دْلا تدصأ 5 هفن أى ملاءا !لخدول .

 هل لاقو لالدل! قواه: ذخأو ناكدلا نملزز : مااك-ل| كلذ ةءر املا نم نددلا تاموشرحاستلا عهءاماق
 راشفا|مااك-لاوراعشالاب دساو دعنا د_اوانوعهتوا:2وق هب راحانملا تأت في5 نيلالدلا ساب
 ترام ةعازصلاه هىفانأوىر علوا هتفاوأ هل لاقو هيدي ندد نمسهذو لالدل اه ذخأ كلذدن عش

 الاّ :ءتحرالو مولا اذ - ه ىف قزر تءطقشا ال نامت نم ىلع سغ أ الو كلها ذأ ل قأ ةدراح

 ناماعو دم هع حاصر ان ىلع اضيأ ةب رامولا كل: هفقو لالدلا نا مولاي دال او اهلا ىلع عفصلا

 لاتدقو ب د> !اذهناتلا اقف بد | هتدحوف هترظن ةند دلاءالع ىف وتلااذهلنيعامتأ ا4لاقو

 اياوكفداص:ناطمشءاكط هراقفل اطوهيك.انهتريصق ..رعاشلاهف
 د هل راض ة ال ضدحأو 5 هس لوأ قاددع ةءاكحو

 (اضياءارعشلا ضعي هءفلاقو ) 8

 ةلغيلا تحت نمتانسنا « اوءقنالفكمْدلاهلامأو هلثمىرولا نينا مراصو ذل ميدحأ قرأم
 هسدقنومعلاةبطاقو مق 0 هناي دس ف داز بدأ رأو ءارعشلا نضعب هيفلافاكو

 هحرتاىدالا لوط يفءاولو 5 ساب فاقت نضع ناك 0
 لاوف
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 هتحوزءراا4 مت ىكمشت لنا # اناك افئثفلاوف ةعددوو ه4 | أ دن نم ىى-_ضغ ىدوىل] وة:

 انالىدارو:ك2رعءاماكف يه هنو اخر عم“ هن نمل ربأناك ا انا تمص صأ اذا ىن_اةالف

 الاصر سييحنمتمراطك « امو اموثا مان 0 اشداءربأ ف لاقو
 الازغلاوهذ- >و نوطلأات اط ادرو تدءاأ ىف تودغاماذاو

 همرل» نم م مولاي لماعد ّ افذاري-:5 ءوسرنأىلو اضدأهرباف لاقو

 «-جريزم هللا مسرالف « مان تق ناو ماق تغعاذا

 لالدال لاقو هب زم نم هيلا اما دن كاس ل ءغطاتغا جيبتل اوعهأا|ذهّهم صل كلَت نمرالا يش عما

 كالذدنهفراعتلا نين ىل اوكججتو ىلع ىرادقت ةموئشم ل ,راحالا قوسلا فانا ثدجام نيلالدلا سفأاب
 وه هنوعهىذلا يشل اذه نا بدالا لاق نيو 4 سانا ل ايو: ءيفرصناو لالالا

 نمتيبلا ندد تدشن أو تكصضفرا متلو روشمبحاصو ه:سة<و قوس مش
 تحي امم ' ماكل كلاذو »+ انريصع ىف ماكل لص

 تضم خرط ان هاا 5 هان ىلع ىلاو || قةشلا

 يعمل ىم له امر هنالهريغيىلا ىعيف يشل | ذل عابأ الان[ ى ديس هئاو الد تلاقثيراجلا نا ع

 ا ىلاض وذم. :نمأ نا تانع دقو ناتهالاب ى دشن نم :داخا دل 50 الو هذ مت «ريصافرح [ ىلا

 ىةيساباه لات ل>رلا كلذ ىلا اهم لدو ا! ةراكلاراعتلا نم لج را ارب هجوق ْمةعاطواءمملال دلا
 3 أَ اروهب رالاهلاترظنفا راجيني فعو امد دك ادهني دإ!ف.رشاى دع هس ىلا لد :أله

 ش أا اذه ىلا ىنء. تح نإ ةعىف باص هوأ نون < تن أل هلالدالتلاسةذ ةفويصم هت. 5 و

 امهذ و ميش دعب عش ىلع ىنفوطت ىت 7-5 ىقالخالا ل ولهمنهوأ ىاسللا ابا ءانااوةعب افلا

 لاقنءلو ة. لاخلا نا ل هنق ىطان هباف لّوالا امأ طوم .هلان مدا هته تدر ةعوأ طوةسلا ىلا لءآرا دع
 مدع نم ءأم .شالاد>و أىذلاو ال « ةلئاق رةثلا يف اهتابق ثياط

 يوتا طقلانوكر املا ىفأ 0 ترأن نهبدّمأ|ض اسم 52

 ءامذو ةيانوههوجولاو سك * عطاسر وف سدشلا ضان ءاولات رعاشاالوقنس>أامو
 ءام اافاامدعأالنأ تددوو #« قرفع تشمل امخادب ىو

 ءاض ناب هراتخاامهداعع 5 ا ,كلنأول

 ملل ايهذ ةمالعق نسحأ وسلا « مئا#ريغى مأرب لاف. . وخ"الالوقةنم ندحأو
 لفلان هىدعفدوسأتنال « هل ضاسالا ىاس تدع دعبأ

 تنانلدتف و نيه عاب أره هسا امد ىف ىت أدق ادع ارسمو سدرو هوز هنانخخ . الاامأو

 ىرصتأنو مسا كلذ هتمتك هب امل ن تلق بدا [كتبض هةلارأ تاق نيد ةدمل أ ن ند ده هلاح

 ل ا [قراص وسوم ملأ رباكلد تهث اذ نا تلاق م تيةؤدق

 ا ةءاهملا هب هبيشمذاوسلاءسضع ن نما' رعاشلا لوةنس>أ امو
 لتنال ا نامذلا الو 5 ةرم ىف داوس ب طتخ افاه

 لاقو دب زمن ءهيلعامأ دم د-ثالقم ,غظاتغا مالكسلا اذه ديراجلان مهد هل ص ىذلازهش لا مه«اسإف ش

 قو... اف نم لك ىلع هف ست ةبغس ةءراسالاانقوس مويا ||ذ هىفت مام نيلالدلا سف أ اء لالدال |
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 لاهم اتاذو زيعلا تاذ لمأتدورا مثل | ىلع جرغتم ر اصودوءب نأ ىلا هراظتخ» هناكد ىف سا ءقناكرلا

  1ةيقنةضفا ماك ةدراح هفاخو: لعب ىلع بك ارودو ىف ةو.سل ! ىلع لقا دقىم+عأءاذاكلذك وها ءتد.

  1ناتأو ةرحاعدوهنو همادأب نومعو بيلا يفتلا د هدو هن ريفذلاز غوأ ةمسفىفةمطال

 هقاسرو لاملاو نسيملاةلماك هيا فارطاك ناقءسو ةنوطم فاطعأوة+ ءاتصان# نطي وسم جاوا

 ايف عاو ضعبا بف لاقاكلادتعالاو دقلا

 لعء> نمرمحاه دش نمدرولا رصقالو لوطال نسل أى ورك # تةاعخ دةهاوه ام لايثما تاك

 رشاهلئماماهماقن-صغلاو ه اهتوكتك لاواهتءلطردملا و رمثلاهيوهزباه دقن م نمغلاو

 رواّمسحنمةءراح لكى ف « ةئاَواءامْنهَتَْغ تا
 ةءراسجلا هله ديخم] لاق هب دب نيد رض لالدلا ىلع حاصو هميصلا لزئاو هته ؛ نعل زن ىموعالا نا مح

 نهىدر 7 رباع مةءانسيبافو قولا طسوقاابملزنولالدلااهذ أف قوسا|ىفالعدانو

 نك طا اكل مل ساجاو ضرالا ىلع لالدلا هعضوف ضردالا جاءلان شكرز سو د
 ةليل فردن اذار ديلا اهناك ىفوكردسأ و كوأ ىلا: د سرت هن اكه>و هد مع: نهنامق اهودو نع عاذعلا

 نعت دلاهمف لاك ردا ءلا لاسملا دا د رثعةمنرأ

 تضعاأب قدناواغسكمتمحارف 5 اهتروصن>-الهحرد.لا ضراعدق

 بطملاةلاج تد_غنمأ دي تند 14 اعماق تسق ناناملا ه->رسو

 رعاشلالوقنس>أامو ' ١
 هت كلو> ورونو را ارو م« بهرت_هدءام؛تاءفاذام ه به2-!ا راما ف ةعالل لآ

 كيذوبا . هدمر سارح دمنا ىف #* وطن مرماه وان أل عاشوا نطاوم - اممتوضامزد

 ىلءراعتا |نمرح ان هل لا-23 صانقل ةةءلؤو صا وغلا ةرد ىف ميدل راهتالال دلالات كلذ دنءذ

 نأىلا هيرا 1ك: ىف دودءازتيراككأ لزب لوةئام اد دارج [لاقو نيتئاعز ٍٍِ 1ناقو راندةثاع

 دازر عش :كرداف# لو.قااو با الا ىلع عملا فقوتواوا تسد ني_بمتو ةئامعست ىل اهنمئاولدصو

 حاسملاءالك-لان ءاقكتيف حايصلا

 اوراصراختلانأ دمع كلما هنأ ىغلب تاق هلأ اغامثل ادع نوعم باو ةيداخللا هل الا تناك ابق

 اهدم هن ىمعالا ىلع لالدلا لمفأ كلذدت هذارانيد ني سنو ةثامع ستان غلب ألا ةيراحلا فنو هزت

 ا لد ىعمتالا لاقذ مثلا كل ضءقنو عسبدت لهذار خي , د نمس+و هن امعست اهنا َكَدد راح ناهل لاقو

 ه.اع هد راسملا هذه ىت ةممل >وهرف تلاوة رده قف ةيدعاط قنالاهزط ام اعارمتحأ ىن أم كل ذي هءذار ىه

 اهعيفتيضرتلاقتافاهر وشفاه دب اهءمد تاعجو ددرتو ىهتشت ن مالااوعس أ الى :[تفاغ ةمدالا

 كينيا يعل حاشد اكل اهلا لالدلام دقت كلذ دف اهعب .:الفال تل اقناو هتدار أ نإ
 لالدليرانجلاتلاةفكاءيسأن أنينذأت' :أارانب دنيسمتو ةث امعست كنك عل دقو كد كعن لح دق

 سهو راع ن نم لر ىلا امي لالدلاءاج كالددنمف ع, ءهلاداة عفا لد هى زيان اد ءزصدلا 9

 تفل اهل الذأب هل تااقو لالدلا ىلا تفل كلذ دعدو همن :امز ةعاسس هب راما هم ءااتراظنف مرهريبك

 هل تلاستف مالك || ذه ىلن جاو ق7 حالما ةدامسأب ئشىاللالدلاا 4 لاق .ذ كة ع ف باسمهو أ نون

 تايبالا.ذههتسوزنأش لاق ىدلا رولا جشلاا ذه ىلثءعمببتنأ هللان « كل لأ ةيراسجلا

 لوقت
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 تيزوهمخ تكرم ا كلن تناكو تكرم الا عسر مع اطغو نسرؤو دازن مه ءلاجات عام ىرتشاو قوسلا

 نكرم :1 لِزن لوا مءاسوا متقو نم تزاسوال_ِءاقالاث كمل تكرملاف ن:دلارون لزنا ل ةرفسأل
 4و 1 اىلا ا رئاساريخماقروز نيدلارون ىأركلاند ىلااول وألف دمشو ةنسدم ىلا تاصو ىتسةرئاس

 نم ن.دلارون عاطق حاد اةرطنق ى روت هرظنق ىلا لصو نأ ىلا | ارتاسس زد ماو م مآل |ى دعو همضلزتف

 تايلا ف نيةقاولان مدح ةرظن ةهياع هلا ارتس ةقوةر تأ نان هل لاقت تأت تيب <

 ايما ملاك ١ نات 5 حا .هىلادازره5كردأو«ةيردن كس ةنب دم لخ دى ند كارو :ىدد

 اند هلارون نأ دهسا كل !اهمأ ىغاب تلاق (ةئامغام هلا دعب نمعمسأل ةمفوم لا ةلمللا تناك اءاف)
 [ماط دس قى غرتو ات اجا تا ةزتتل هاجروا اوسالا ةزيصح هذ. دماهأ زةنردنكسا هب دم لد
 اهراهثأت قرواواهراهز أت هدزاوهدرو عسا رلالصفامياع ل ءقأوهدرعن ءانش !|لسفامءىلودق
 سا[ !ارايخ نمدا:ج أ اولهأو ساملاو هاد: لا ة ركام هز دم ىو ًاهراهنأْت تف دتواهرامثأ تءسأو

 تاسسالاهذهاويف لقاك ىهراوباحصأ تذمأااورأ تةاغاذا
 ءامرعت لأ 2 8 اهفصةيردتكسا ه« عيصق لاقم هل« « لانامو تاقدو

 (ءارهثلا ضن لافو) :رمهنالاق و سساعم ايفو تلق

 تارغاوم صرنا #* ايف لصولا ن سحأام تاطتسن هباضر م ردد : همر دنكسأ

 نيفارصاا قو سىلا ند راهقأ | قوس ىلا لصو نا ىلا! ميفا.ثام لزم لو ةنم د اكلت فن..دلارون ىث

 نآل هب دا كلت نمره وشهو ند :راطعلا ىو س ىلا م تاهك-ةلا قو ىلا م ةماقنلا قوس ىلا م

 مل--و هناكد نءلزن نملاربمك لحرب اذا ند ٠ راطعلا قوس ىف ىدعوهامةيرقاهمما لك اثدقاهفصو
 3 ,لءسهدقاثوشرءاسسو :كماهام أفاق ند دلا رون ىأر ف هلزنم ىلا هب ىظف مو دب نمه لخأ مث هءلع

 اهساسأراد ىقاقزلا عال ذود - هىرود ثالث ىنافؤلا كلذ فو قاروأرا اممالان نم هالو قارو ميلا

 حاور م نددواهوسرواومادق ىاأ ه>اس || اوسنل طومان ايد كانه مان هلونأر دح وءاسإا ىف مار:

 ايلا قناه يرتؤشرحسو مانزل كاذ لوف عا تانج نمت اةءاهودداقراهزالا

 كدا نماغرفاإ اعمالك أذ لوك 1! نمأ.ثهل مدقورادلا كل :ىلا ند هلا رو يشلا لع دف شورغم
 هل لاقل الامد_هىفىرألا اه هل لاق هدا أه _هىلا ارصم ند له نم مودغلاناك ىتم هلا هللاق

 اهةمتمدام كن امالثقالطاا ىتمزل نه كلارونان ىداوا. ده ثلاهل لاقف ند دلارون ىلع هل لاق كلءا أ

 ل ؛ىدز م شلا ىديساب نءدلار ارون : هل لاقف همف نكستاهذوم كل ىف انأو ىقراف: ال هني داو ذه ىف

 رخآ ار هنم تي رختاوا هيفا متعب راق نيتسلا 0 عاىدلوأد لاستفةفزعم

 ريصو رون هاهم ىلع ب5 لوا ف ”ر«هريغ نم نذ دأا امل دلاو ىعارمزوفرا زد »فل ىلا ت هتحاو

 تنأوكتنأ اردقو هد دهاهعمو ىناءاغ ضد عملا اهئاس : ةزبدماود- هىلاتء-رناىلا عب ىلع
 رهظأ مالك! فهن ل وعم اني يش لد او ل_هفام ضعس د , زاحأ ىلاعت هقناءاش ناو ريض

 ةعبدواذ_.هف ل لاقو يشل كلذ اطعأو راننوفاالا ه_ءف ىذا س كما جرح ارماستنالاو حرفا

 وهو مانأةدمدردنكسا 4م :ءدم ىف ماقأن دل ارون نا مث هرفرحتال عئاضمأ ان مأءش هءىراشأ ىح ؛ لدنع

 راشد ةئامااتغر ةنأىلا تراهن وذذاةو برعشب ولك-أ اهواهقر اوُد نم ع راش ىف مون لك جرغت»

 قود لذ هقفنن وراد ,دماالا نمأ. نم اا ءار اطعلا زيشلا ىلا أذ ةفنلا مدر ,رهعم تناك ىلا
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  0هرذيع نب هَل هوو هدم هل رىل عتسا مهلك كذ نم تدر غاضمو بأ. ةنما مباع ناك

 اناا مالكا | نعت تكسف حارسا أد از روش كردأو « كلذ ع. هه هل تءهوو هيد ىت ماش ىلعو

 ثتيهو ةءدصاانأدمعسلا كلما أ ىذا تاق (ةئامغامشل ادع: نوعسلاو ةءساتلا د اءالاتناك الق
 اهنم كلذ ل.ةذا+دهمرا دم ىلع ةب فهلا نأ ىبلق بدءحأب معامل تااقونب دارو. .ااهباه ناك 3 لك
 قزارمومتاا' ”ىملاالا مدي ملو كلذ ىنعةن اسف اع 1 ءهوأ امد ءهواهذ ىفاوامقوامياع هدر م نم دلارون

 ىدام_هأن نب . ىلا ةمدصلا هل تا اعف همم دق ىله فقور سال ا كلذ نم نب ارو: ماق موعلاو سواطاا

  2عا -لزن لو ةتاش تكزو ذم همه لم م اذ هناراقل ادالوأ ه اع فاغ ىدلاو ت هه ىلا لاَ

 لها * ددق كنا دقاو تقولا اذه ىلا أمغبهسام ىدلواي ثا او هما هل تماهةف» دلاو تنم ىلا

 ةهئارهزنم توف هذى هلءقتلهملاتمدقت همأ نا لماع اير طاحن لغتْسا ذقواستع كامل كدلاو ىلءر

 اههامتيمرمالاو اكن ا هل نم ىصهورخلا برشت ترص ةدا.عل اوال ملا دعب فيكى دلواب تلا ةفر ا

 تلافاذكه نب دلارونلام ءووأ لاق م كمر !ىدلار 0 لاا !!ىف

 ف هبا# ل-سدو هعجو نع هل اسيل هدلاو مدقت كلزدنءفن اود ل هت[ أرنأ اك همأ هل

 علب له ى دإواب كل. وهل لا ةؤرخلا برشد ن مسعال نيدلا جان سم« ارحاتلا كل ذناكورلا تار هزم

 دب عفر هدلاو مالك ن يدل ازون مهم امإف را برشت ىت> د | اذه ىلا هفسلا ٠ انه همطلو هركس قوهو

 لالا رند لع داو اهدلاو نيف ىفعر د-ةملارعالار همطأل ا 00 4

 همأن ءىالطلاب فاظ هيرضن نادأر هت هس نم مىاَفَأ اف درولاءام هءاهاوشرف ةعاسهتددغ فركساو ٠

 اه داو ىلع تفامنو اهر لص ىتاسضدلاو مالكه هأ تعفت اذ ىنماا هدب ءطق نم دال اصل اص اذا هنا
 اهدلوىلاّتت اورمقلا عاطنأ ىلا تريصف مونلا هءلع تلغنأ ىلا هرطا 2 زء اتومدلاوىرادتلز لو ١

 ظ ىذلاامواس4لاةف كدلاو عم هتاف ىذلا عمقلا ل اغلا اذهام ند دلاروناب هل تااةةركسل ا هنعلاز دقو

 اذاهناىالطااب فاح دقو هد ىلع تلاسف ىولاهن :.ع ىو كد هتمطل كناثلا# دان عمو "

 تلاعف مدخل | هعفذن ال ثمح هذ م عوام ىلع نا دارو رمد ا كدي عطقنأد.ال اءصلا أ 2

 ْن_فئااصأ !تاطثو برهتو تقولا اذه ف موق: نأ كل كش اغاو كعفني المدنل اذه ناىداوأب ب

 ا همأ نا ملاح دعبالاسربغب هناف هنن ل زهفيأمر انةئاو ل راك ن مدح أ ىلا لصت ى مو لاح ورح كا :عىتخمو

 اهمنهتساورينا: للاءذه ذى دلر ان هل تااقورا وة اع دك هزمهتحرخأو لالا ىتودند تكف ْ

 لسور ىتلرس اراذاوا هريغل ! لسر أى دن ىراعا لضرأةىدلواب لمنع رفا ذاتك اح لاسم ىلع ٍْ

 هءلعاما دب دشءاك,تكرو هتعدوانوا مم كلزنم ىلا دوءّو 0 رف كاَزدق نأ هللا لءلوا 1 ريم لرا امخأىلا .

 ا هتيسندقارببك اسك ى أرق جرذينأدارأو«مأن ةريق أن دْلا سد ؟ ند دل ارون دخان 0 ذو لب زم نم

 قاتزلان نءجرحو هظدو ىلع نينثالا طدر مت ند داارو:هد- ها ةقودتصلا تنم مأ

 ددحاو لك يرتخو حاتفلا كةملا درت ىئالدناتماقو حامصلا جصأ |! هرقل لق قالون ةوح ىلا ه>وتو

 ىأرفردكلا لاس ىلع ىشةدراصف ىالوب ىلا لصو ند دلاوون ناكمل هلا مسقام للعدل ه دصةم ىلا مونم
 نيفقاو ةبرهأ اىأرو بلا ف ةقوقدم ع.د رأأ عبس امواج هلت والنفاس لاو ةدودمما منا ةساكرم
  2ممم فر ذخنددلارون م 4 لاق ةءردنكس !ه.دم ىلا اول اعف نورفاسم مم :[ن ا ىلأ نددلارون مَ لاق

 واروع :دلار :ض م كلذدنءو لعاب باشأب كامحرموال م واله هلاولاةذ |
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 أود هاي هىلاتاةنالد 8 هرصخ هقرو ىساقلا هءلقأت

 انذلا لو «ةس 2 لاثؤف »2 ىؤذاع ن 0 ا .-- ق ىلذاعأ

 بعأاةدش زم هلةءكلعلو برا !نءاماالام أو ماظقت ع ديو ومالك ناسدح ند ,دلارون مهءاإف

 تانىالاودعستلا

 تاس نراشأو (مياعاذأمو # ىدفءاممرملا ع4 ن 1 « تام 2 ىهضتلا سهما مخ دا

 تان ندطان ءيداالاا مسا و« قدانو لانةجاللا اههحوئى ار تعد ناذءلا فارطأب اةءلع

 تثئرامواد عافعللاءهسا ىذمر « مرام هه تاقذرو اءم كناف 5 ايمو بعهيزقا يح :ااىذهأ

 ىتاءاو ىوب لوط كك, أو وحونأ « امم داؤفلا بولسمتصصأف « ىدرع ءو ىراس كناول در ىلا

 هءاعتءرضواهدوع تد-> أوهتفا طاو هدد اصق نم همد :هإ | تمفقتور ل 0

 تاسالاهده 1 م لاا دايت

 لحداو كم ناف توف نأ« ساد أرآلمأ تسب كذع تاحالو سفالاها موسأب : كه-وةأنحو

 أل هلا وهريغبادبأ 0 ىنأل- هاو فرطاثدوماد ِءىَسوهلر 1 --_ نءشدغوأ 1

 سأل اذ ماهي تعم اله 0 هروقكةءرودرو نم كاد

 سا

 نعاسوباحأ ُم 2 برطلا هد اغةروصلا كلتداثنا نءنيردلارو بز اودينسل

 تاسالاه دوباهر سس

 ا 0 م_!اردد فتحت الا » ىسعلا ف سعشأ| | 2 نع تر

 ىقافلاب قرة لاذ َنذَوعو الا # ا#رط جيلا نوعا بالو الو

 قرظلا برقأ نم ىوملا تن دحوزاو « أناس 0 ءومدىران نعد

 ىتر_ف ىف ىلقلا ناك بة ال-# 0 انك و ل ئلاب 4 41 دلو رترو

 قلالا د وفم دو نأف « ه-ت تلد بما تالا
 قرح نم تاقاضدأ كمونوتااق # ىذ_# تاق لاسملا عد مح تاهق تلاق

 |هياق عما < ىلع ىوتحا دقو !وبأ سه هدايا اوأماقراط هّد> اص هذ نسحو نيدلارون الل ةيسصلاتعمءاإف

 نكساو ق- الدم لء+ 2 د |ىلب اقر الاكل ذكو ماها ىنزك النق مقد كل !:7:تراضواهرد_صياهت وذذ

 تالا دج ريع ا ودوعل!ت فخ أ لم ا نم تغرف نادعبو قباس [لضفلا

 ىتاسدحأ تنل امىر اها «# ىلا :عهءلاو 58 مأ هوك 2 »* ىلذاع همالم نم ىلد وهالءو

 لد كرادا 1 ليفي 7-5 ىودلاب ةنايصاا ب ا راَنسْعْيعَم ىلتنأو كلاوه ىفةناهالا لأ

 0 ةيم ص لكر ذعأ مودلاو 0 ىومل'بابرأ 3 اتيت مالا

 ىلءان كم*اب هظأو ءدأ تهضذأ د هد_سالقارو ىترمعان أو

 ني“ يلا نيل تادشلاؤلاةر ثان ةريصلا نات تغرفانإف

 5 [بلاهق ىقءحرو ةعنر نم 5 انقسل ناىاشعلات ااث رق

 ىلءايانم لكلا «-فلوقيو # | نيل اكن هلاوعدن

 أه »رك بو هما سأ ة-اصق نهستت ماظنااورعشأاو ماك !١اذه ةمدصلا كلت نم نددلارونعف هالو

 تءلسخو ا بمدقىلءاهتعاسوا متو نم تماقا بلع ند ,نزا ارو ءانث ةيدصلا تءهماسإفا مَ ا ارظ ىلع



 4م
 أ انملل نوج دقمودااو # راوناو ر ومد:مو دردو سآ

 2 .تأو تاناور قعتو يفت « اهتناناءندلا نك ظرفظاف

 رادو بورشمو لة زاسد 0 هعدز

 لل اةدش نمهسفن كل ءالداك ىت-ة.للانيعااارظن تاس : الا وذ ه ةءدصأ أ ن نمنيدلار ون عونا[

 هتأرذ نم دلاروف ىلاو مهاكراستل ادالوأ ن هنيرضا لا ةءاسملا ىلاتراظنابال كلذك ىرخالا ى هو ملا

 فال لاملاو ءاهمأأو لال ءالاو دقلا لم اك لالداذ ظؤالا مخر ناك هنال مودا | نير وقل اكم مدع 3

 تايدالاو له هرف ل مينستلا نمقرأو م.سنلا نم
 هظاد لءنو هفطعم نما.و ي هر“ نو رعجو ل3 0 5 هدفت مدام و هستن - وبا.ه-3

 هرم وهن” ىل_عاطنو « ىرظات نعىركلإب 2بداعو « ةرعشدوسأر هيرنغضامو
 هراذع سآو هيد دروبو « ةريعإم نيشاعلال-22] تهسو «هغدص نم تاسرأدق ىراقءو

 هراصد هان-و هز هنامر « رمثموه ىدلاهتءاق ند معو « هر هثواواو ههم:6 قيقعو

 هتاذةفشو هسا مريزسو « همصخىف هدقدو هةروكحسو « هناكح - ىحرملاهفدرو
 هرشن نعاممءطىو رت لاو« ا « حافدق اذشلا نأ « هرشأ: لالا نهداو»اسعو

 ..ةاف نمةمالقلالملا اذكر و « هنودةريثملاسهثلاكلذلو
 حاسما مالك-ل| نع تّةكسف حامصلادازرهش كردأو «

 00 ل ,تلاق(ةئامغامثلادعب توتسلاو ةنماثلاةلءالا تناكاماف
 لو واهد دع لهعقر كساانملام دةناكوا نمااخن همعأ اهرعشو ةديصاا كت مالك ع 2

 . ىدلاهئاانقإعأ * ١ عرار ذاتلا 0 , ا

 ل 0 كَل 0 رو 1 يا اح 0 ءهرق

 تاسالاه اه تدشن اواسناث دولا تتح

 ىلقنام ل - لو ىل ده بعضو * هردب قو رو ىثر هو 3 هءااىراظن ىلع ىهتامد

 هاع لو ءىرظانل تاقو 5 0 طسو قالا ه4تدقك او هءلاحوأ دق هللاناك

 ىداؤف نم كتعْزن ىلقاق 0 2 ىثراسص) ىداقالو « آله :مىرت ىنعالف

 هدلااآلا 1 :لل بات 5 ا ىداقأب تاقاماذا « هماعىداس- ضء.كذال

 اهظفلهب وذعواهمالك ةغالموا هيرددت نس حرف نسل رونانبعأ ف اسال كلك هم همااتد كاان

 نامزلا نم عا ا,تعريصتنأر دقن لو مانجحلاو دسولاو مارغلاةادث نمد ةعراطف اهئاسا ة-اصفو

 وهلدق قو هم فمع نيد 5 اءوو هردلا متءاكد تراصو هاء ىرج الات ةءطناقهردصيل ا١اووذو اهيا! لام لد

 ماه اهعم لعفام لكم هعم تلعفوم] تنفتلاف ماسلا فز لسقتلا فا هدم تعلو ماوقلا ذدعباهأف

 تن رمضرأةدوع تمل  أاهنا مامعددب عقرو نيدلاروأ :ىك-اف م-ومادق أ ىلءاوماقو نورضاملا

 تاسبال أد ده تهد امر ع وع طهءاع

 هد_ئد هعدنلاهنسا تامل 5 انزا ذالار غلامأ زموانضع 5 ىفنئااذا نوفا نم «لسدرد

 ىدالو بدلا ىف طقراحام « هاقف نيل نو 5 انقل ك2 هءاوقنامطلاىدأو

 أ
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 رهرز اناج قوفرض أ عانق ءاقرز ةل دبا مياءوريشعة عب راةل-1قرداذا ردءلا هناك ة.مصلاكلتو
 حاسملامالك-ا!نعتتكسف حامصلااداز رهش كردأ و « لوقءملاباب رأريو لولا شهدت
 ناتسلاىوخ نأ دءعسلا كا |اهيأ ىءاب تا اق( ةئاامثلادعن نودسا او ةعباسأ هل ءالا تناك املف )ل

 هدارااا هناك لادتءالاودّةااةقاشرو لاجلاو نسملاةءاغىفامهتاانرك ذىتلاةدسلاب مهعاح
 ءامسلا نوط ةءدروزالا « .ءافرزةلاليغىتاقأ < رهان 0
 ءاتدلاىلاءاف ف.ماارق « 1ممئلالثلا ىف تةوكف '

 (هدوحأورخ الا لوقن..>أ امو)
 ىرضت ااه تاقزادل !كءاع 1 تاع رهزالا ,ناارمقلا لوح و نع# ىرغساا تان ةعقريم تءاح

 رهوملاقوفرومللاطقاستف « !هتانجو نعنسحلاباة:تعفز « ىريهكتالمانالا ثداوسحت
 |. نيةشاعلوأنوكنو « رثملافىتء.صةتوكد:اهمل « امهنماول:ةءتممهدتلو

 ىراظ:مةميدملاىلالوطب ىت-« انفوقو ب اسلا ىف لوط لوقأو « ربك |ب ردع ةما.ةلامو
 اندصقاماننأ حالى كوكل كو حالا |: ددساب ىلعا ةيبصلا كلتا لاق ناتسلا كوخ بالا نا م
 ال اانا تأب ل هتاف نب دلارون ىديس لئاعتلا حلما باشلا اذه ىدانت نأ الا ن اكمملا ادهى لروض#

 قدساب ا ل اةفىومناكىذل ايه ىأ نأ لحال ىنتربخأ تنك :ءاهردصلا هل تلاقف موبلااذهىف
 كل ذدنهفال, دنم هتطعأةةرامأ ىنءطعا اهل لاف كل اهام لهذا ةيدصا | تلاقف كيلا هيء صاد حورأْانأ
 3 ذخأت ىهذلا نم نءاكشب ساطأر وح نم هرمخأ سدآ هءموداع م ةيئامزةعاس ب اغواهد رش يرخ

 هروص ىله ه-ذضهء ىف بدنا تدكر مس شح ةءطقنولالثو نات ثا هنملزنف هتضفنو هتلحو ةمدصلا هذم

 دوا ةمنصا دور #اكو كنا دوهراصفهتءاقاو اههءاءم نعت غثكورك ذ ىف ىفنأو نأ فركذ
 ترو دوعاأ نأ كلذ د:ءفاه دب لءاناب :ءْرغْرو اه دلو ىل_ءةدلاولاءازملا ةمصلا كلت «_ءاع تنم

 رك ذنوج ف ارا ا صر 90 امرا ٌديَرَقَو نحس دقة ام
 حاصو خرمصف ه:1ج ىتلابكارملاو هوءاحن ذلاراخقلاو هوذهد ىذلا نيتاه دلو وءطقن لاني رافغلا

 تا.بالاهذهاد ذم لالا نا سل. اهباءاق هلك كلذ نع هتاًاساهناكو حانوددعو
 مه>ونتإ*0قوف نءتو-وذ ه رضخأ ىعرفوادحوام لممأ « الزخم لتال.أل ادوه تنك دسقلا

 اورناك الما دوع ىنريصو « ىطاق ضرالا ىلع ىنذالب ىنامر هرهعىرس حرذلا لاذ ل> نمو
 مدانم قكراصاذه 21 نو« ياسا ءانالا لقى ا“ هلي نماثالا قرش ل0

 رددأرودصا|ىلءأ ىف ترعص دقوو# ممولة ىلع ىلوملا نذح دقو 5 ركسنو مه-خ جون ىأراماذا ٠

 رر>|فرطاا ل-انلازغلكو « اهند> ىناف نم لكى دقىنناعت
 ردم ود هذ بو. سشامالو « اذنه نو-هأا هللا قر-ذالو

 ه دلو ىلع ةدلاول اءازلا هءلع تن اواهرهىدوملا كآز ت ذأ كلذ دعب و ةعاسةيصلا تكس مح

 تاسالاهذهتدثناول والا تةدرط ىلا تداع مةديدع اقرط هءاعتدرضو

 هرحاشد نص عىنع سءاددعو ع رازو[ىاوشالا نمد _:ع طحل 5 اورازو ب مالاو هج م_منأول
 راصعأ لمثل اعاشجاب ايزناك فل قرت لصولا ىلاءلف هءتناو مق رادلاهه تطش ىدشاع هناك

 تعجد_ةوهالاءراىرتامأ « رانوأ تاذ-ااىلاانتعددقو « اندساوحانع ةلغغف مويلاو

 يف هلمل 11



 ها
 رخآباشمدقتوحدتلا أذ »برشة نأ نب دلاروف ىد» أب كدلم ىلا هراتلادالوأن هد> ولات م

 نا:سلاىلو نم حدا ذخأو نب دلارون عكا همر ىلع هيد نيد فقورخآو قال طلاب هم !ءفا-و

 تناك امرم هنأ الو سدلار ون ىد.ساد نادسءلا ىلوخ هل لاسةفرماذد لاقوا ةصد مم ةعرح هنهب رشو
 اههفانهرلاو ذد ناوارم لكآالا د« ىوادت || لمدس ىلع لك( ااذاول- لك نا لءذ ملأ عفانملا هذه هر
 ثوالا متو مدلا قوترتو حايرالا ل» زيو مءاأو هلا فرت املا مشوتاجأ ا ومانمةلج نفذ ٠

 حرشانماعلاطل اهاكاوعفاذمانر 1 ذولو عاملا ىلع 0 را ةمهيرقتر نأ ,لاء مفتون دءلا شءنتو
 ساكل | ةرعىبا هدرا كنا لك نمل ةعواذي رش 11 سلك

 نساخب :ال عقانما مق 1 رفا « اهءافرعأو مأ ام ىفرءامو

 ناوالا كلذ عدا. ن ماع د متو 0 ادع ءات ضمن نا ةسلاىلوذ نا مث

 تنك ناىد.سأب لاو حدقلا ىن.دلاروذلاهءذو مو هر ريف م نعل 5 كوررك هركس عقب هذه جيخأو

 'الء م ترشوحد-ةلا ند :دلاروق ل عاملا 212 الا برشا هترارع نم مرمذنان رشه

 ماقو كمادةانألاقرخ" الااذكو ك7 .ءانأن م :ىدرسأب لاقو راعتلادالوأن مدداو نماكلا

 1 0 3 0 الا ماتو ىرطامت لأن ملاتورخ" الا

 رع طاب , ند دلارو: ثاكو اكثرك د2 اولك حا -ادوأ ةهرميعلا ةسأنأ ىلا ند ا

 دقو بحل فقوفر كلا 1 هحلارادفةعاسلا كلت ىالاطقا جبرشام هرع

 جات < هنأالا جام ذاكمو خام كهالك وحالم 0 حار لاقو همالكمجةساو هئاسسأ لد
 نيم ين ند دهرعاش 1 .ةلاثاكهدو> و نه ىلوأ اهمدععامءالنبا اال عافت لا

 ريثاار 2 دل نمادذ_-و « ريعضلاب و ريمكسات اهردأ

 ريفصأأر برمهن3 ل :لمدنا تدأر #* ل ترطال-: برشا الو

 ةييصهدموداع م باغورا هلا دالوأ لاسغب نهةلغي بكروناةدلا باس باشا ا|ض,مكلذدنأ

 سه | له هدو ه.ربفلاز ءوأ ة 37 .ةيصفراشدوأ 41 50 هب رطديا اسم 0 هنرم عم

 فشارتو هب واول نا او هددرودود>و همذ < ىدقاهم" اكس>او>و ةملبا تومعو هكا

 تادو 0 فادرأو ة 78 , وطهناكعأو ةيصاسمت نطو ة.حاع دوو ةءارم نو“ ءو ةيركس

 ا الاء ذهن لءقأك 1 1 0 ئدامهد و 4 هرم الا لوادد اكن ,دذنو هدم

 نيلز قضت رمل ف ابعازلز ءأ 5 سلو سارا تضر-هت نك رثإلامناولو
 ان : رن هردأ|ءام عمال #4 لامر صا اور أ ا ف تاغتولو «ايرعلا مت 2و قزم شل لس: ىلا

 (تاِع .الاهذهرخ ل اقو)

 اهيئاوذز «ىلاءالاا ماع تترأه داسآ لاشأ تص:قةءظك «تد.نويءلاءال نود نمل
 دايكأو كيكاذإو داش الا « تدقتاامنارهذأ اه: :عودرو ند # داتوايدد_ثنل رعشلا ن ماد

 ىدامال لضفلاااقو سرلا ىل 95 اه نورصءاا تاس ا.هآرولو

 (ءارعشلا ضمد لوق نس>أ امو )
 امو ىلل ١ ساوسوو نيءلاءوذو# ىذا دساملا فوتو تدقرأا فود # انتران زنع ا متهنمهثالث
 قرءلاَدإ_.ء>ام هعزنت ىلهأو « هرك_ست م-١١لضف» ني. مه «قءع :ريذ ع نماهذطاءمتوح

 كتر



 د: نم باطام ءهئاور كمت يم ؤرسباتاارست سدة: درو

 د_مامري_ غنم مهنة 35 و« اي راقد ارا تا د
 نت 21 نب ذه دشنأو اه ذو درو مزح عد هارلا لوان

 بدق ىفنيكرد-قع_ئادباسأ # ترهاظى :لادرولا:-ودىرتامأ

 بهذلا نهأمش وح اة رز 3 امفوطد تيقاود نهئأاك

 نت ملأ ند , ذهد ثنأو اد ذخ أفدرو ةمزح سمانا لوان م:

 تاعقءلاكد 2 « اغاوناجدقدح ريزلا م نق

 ناتمسألا راوق هتك عمد 5 0 مرطقلا عوو ناكو

 نيئمملان :زهدشنأ واهذ_+ًادروةهز -سداسا|لوأت مث

 رارعسأ فطل | يأ هللا عدوأو 20 ا

 0 ل ىناتُدم لصاوت:!!ىدل« هتطقأو بو.# د - اهناك

 نيتهم .|ن.ذهدذنأواهذخأفد رو ةءزد عدباسأ |لوأن مث
 حار لاع 0 ىذ» كلوش ثاامدروال ت3

 ىالس وشو اهئاطاسأتأ قدنج نتدلاب لاو ءءهل لاق

 نيتسسا| ندذه دم أواه ذأفدرو هز -نماثلا لوان مح

 اراضزا' كا اريضتامهب «ارفصأ ادد غادرو هنأ ىعر
 اراةداسوعُد «ذ٠ن 1و #4 ترُكأ ههنوصغ نس>و

 نيتيبلا نيزه دش: أواه طخأف درو ةمزح عسا هلال وأن مث

 ا رط مءةملك باقى # تذحر فدأدرو تاره“

 اههزت رمق نسم ءام * تمتس ةدود نما اك
 نسما ند لهدش اراهتخأةد رو ةمز رشا هلا لوأن مث

 رجو «ءلأطهنمرفص 03 وهزيدرولا ل -نأر ملأ

 ربةس رن ذرمز لاصن 5 هو كوذشلاو همم دقو

 رجالا هذلاب ةثكر زم ةيئيسص مهني عضوف مادا ةرفس ىن اة ارمضحأ ممدنأ فد رولار سا إف
 اهيفسمءللا لم اسناع « ارجخىساف يكابرستلافته  نيتمبلانيذهدشنأو

 امية ساكللامأى رتساك,أ « اهافصواهفطا ن رد
 ىلوخ "الذ نب دلا جبارحاستلا نبا ن . دلاروف ىلا لدون أى ارودلارادو بريشو المنال اىنوخ نا م
 اماه.ةنال 00 0 اذهنأ ف ر«ةتنأنيدلارون هللا فءاب اهلوانوا لا ناتسلا

 الامل دكا راو تنك نانيدلاروف ىدم_.ءاب ىتاتسياالاةفريدقلا ب رلا هات ؟ىنهمرحدقوازنمك '
 لك تءسو <: ءحرو م٠ افءلانتذلار هل ١ مهحر رو هع ميلح ميركىلاعتو هنا هني |ناف الا لأ 0 ْ

 لاقٌتم> ءارعشلا ضءب ىلع هللا هجرو ئث

 سأبنمتءنذأ اذا اعامو 0 مير طك دال فيك ن 1

 سان الرارمضالاو هللاب كزذلا و ادرأ اهم رقتالف ني-ةنثاالا

 تان



5 
 هيناطوهزبم<روهجنا هم زهير دن 1 .أو جاح دلا ضب هبسب هغارلا كك ذ نوهللا نا: لاكلذ فو

 نامعلاب هفارعث 0 نموا 8 ادءاملن رمال اىرئامأ «.فصاو ضعب همذ لاقاك

 نارفعزلاب ةسؤلا هذطا 3 دقو جاحد ضد هن 11

 ةءغاسفلاو نيمءاملا نه تابومثماو تاوارضالاو ن :>ام رلاوهك اولا ارباس ن متات_سلا كلذ ىفو

 عج ن 0 رلال ماكو س" الاو لل نا-اوبهعاونأرت اس.درولاو ىرم_:هلا نءنسا اولفافلاو

 تال اك ٠ هذه عج رش ل ءاملاذداذزأ *.ئار نانا نم ةعطق هناك شق ربغ نه*ناة لا كلذو شضائحالا

 الفعل نان اقالادحووال ىتااسئار ءااو بنا هلانميفا1 ناسألا هفصو ىلعردتءالر نامدعتلا

 مواوسا بتاتبملا كاذفراتلادالوأ بر هتاف نا: ثسماسةا انس ن ا تاور ةياونن مسار

 حامل ا دازر مم كردأو تاو. ءالا طسو ف نددلاون :اوسا أو هنن واول ن مثاوءأ ىلء هرم ءلاورع رخل

 حاسما ماكل ن 2ث

 راعتلادالوأناد.هىلاكملا ا هيأ ىنذلبتلاق ( ةثاففامثلادنوتسلاوةسدا لاهل الا تناك الف

 هد ىلع اكتم شكر زملا مدالا ند طن ىلعناودالا طسو فن. لاو اوسلجأ تاومالا فاو ل اما
 ناذدهامياعاب ودكم مازاد ر نم ةحوردو هولوأن ممةباه<ةرو د-هاستراهظوماعتلا شد ربةو شو

 معتلاتاقوأ بءطرك ذت « مءدلاةر_طعمةسدورمو ناتيماا

 ميزكتلار ملا فلام ىلا 5 تو لك ىفاممط ىدهتو

 نوبذاء هدو نوم دا: ةءوتوب دهن او ا او متامعلا نم مهياعناك اما اوعاخ ساء كل اءالوه نا م

 مع تأءطاتأدعب وهبرود نس ىلاراغ + ونددلار ون لسفأت هد مهم لكو مهدت م لاك-ل!فارطأ

 تالروا .لاو ىمصلان مناوأا مف ماهطن ليتل طر نط عر لا تامزلا متع

 جرداممريثك ةرغسلاكلن فناكوناةسدلاىلا هحورتن ل. .ةأوب هتدد لهأ ىصو ناكر اعتاادال ارأض ع.

 0 ١ ا نالت ماج ارذأو نامعملا اواطةلاكراصلاىف عبس :رراظو

 مهيدي ا !نغو ماعطلا نءاوماق لك الان هاوغر ةانأو ةبانكلا بسكاوأك أواومدقَت مهسةرفسلا
 بصق | اورب رح أي هج وفل ا لد دان اب مهيدي اوفشن كلذ دهوك سما |نوباصلاو قاضلا ءاأاب

 1 واطع مهتم لك ب رمش ة ةوهةأ|تءاجو هن دن هب ةرمحالا بهذلابازراعءالبد نم نبدلارونلاومدقو

 ومدملا قانتاداسأب نوأوةتاملاق هو درول اب ءولمم يلسنءاح وبهذناتسلاكواذ ارث دعا .اخ م

 ىطعت الا :أانئداع ن نكسأو مه ى اتسلا لاَءفدربال هنافدرولا اصوصتخ هب أن .الراعتأ ادالوأ ضع: لاقف

 ص خش ةريجعراعتلادالو أن اكو مالا سانيرعشلا نم يت اناقد الل دارأن ف ةمدااابالادرولا

 د هلدلاو اهدا أفدرولا نههمزح هلوا 0 ا بسان اتكليدأابا ىطع أمن مهم دحاو ءلاقف

 0 1 ع 1 * ل<#ىد:ءدروالل تانئآلا

 اولذ ء اح اذا ىت» ه 0 اوردغ نان 5 ل>-الاريمالاودو 28

 نيدنلاى له دشنأو هز كلت رو ةمْوىناثل الوان مث
 ايماهنا كل 12 فنيا كدر راىديسأب كذود
 اهسارا نماك أب 1 7 قش اعادرصتأءاقن 1

 نيتيباانب ةهدكنأواهذ> افدرو ةمزحُتإ امنا لوران مث

 درو
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 مدنهلاةرج نءىدك دقو * ةنضو رىدل خول ااغاك
 مدلاب اهه حو ف تءضخ دق هه نقل 2 نمقدأشب

 ئه تاونأ هن الث ل> اد نم هءاو راسل هم ثددو ال ادي دشود ارشح الالوان ءناتدتا اكلة

 بزرأا ةماصن مل تا هفل اك ع بطرد .ج ىلع باو هنذُد همقلرقأك تاهولا كلما د

 تاذالباق توضعملان ؟:ناو 5 رات هلم ىدرأ اهب رب
 هيب 001 1 نيناثالان م هر_هظت ني-خزوالاىرباعأ داحأو رخ 1 لاقو

 دلال حادردلا اك « انابولةلاالحد ةهرشقو

 هريد ز اع" اك م« اك ا. لييرتحا 5 رض أزول ن سحاب 0 الالوق«:مندحأو

 درةموجب ودزم « نه .حاص دان هب وْلَق « درع ال ارا دع تدن
 د>رب زق ناضت 5 نأ ' الأ ك

 ةراوأ تدب امل هلاج « قزوالال لام ىانبع ترصبأأ ام داحأوزخآلاَتَو
 1 5 سيشأ لاعت هش نفيرسألا ١

 رعذأا اره هءؤصأو ضع هم لاقأك نلون دعو كوم تاولالا فاد قءنلا نائسأا لذ ىو

 بقل ا ىل_عودزب تقم شءشك امظتؤةمناصغالاق ىءنلاىلاراظنأ

 بهذا نم تعم دق لجالج كت 2 تبدء نب رطأنت ا رك ناكل

 ' اهفقينلااغاك « نرئففانس-حنم « مولكةردسو داحأورخآلاقو
 نوهصغى تاةعدق « راضن نمل>الح »ع ثوم» تلاسوقو

 ناسف ول ارعاشلا .ةلاقاك نامخأ او هناك معن :رانلا ناتسلا كلذ فو
 اذ اهتطأب و رأن اهر_هاظف « اهناسح نهر وملء نتا
 فران قع هأور أن سنحت ن نهو « بذي راغلا ع ءاو بوكت نمو

 را رككطابإ] ت سمانا « اهرامنأ اك جارانراعتاو داحأو مه ض», لاقو
 سدس لثال_غاش اسبعم نأ م« هذ . رند رين دقءأسأدو دخا |

 د ا 5 امص !|تيهذأ عنراذ ةااانرن 8 داحأورخآ لاقو

 يي الخلا تاقوان اسهياع 5 تامقا نسحلاة مبا ياعدودخ

 انك رانواد_هاننامس « انى صول اناقنداشو داحأورخآ لاقو

 ىنجاران جر ل 03 ىجءاط ب أمسى لاو

 كلئاس ناك ناصغالاف لدتو تاكمىلعأن نه طحدقوربتلانواكهنول ج رمالا ناسا |كلذىفو
 ناسمولارعاشلا ةلاتدقو تانقعلا

 20110 لع ىذه ةرمشمج رتالاوك أىرتامأ
 بهذلان 0 2 نصغ م« اهبم.شلارمام دزعا مناك

 هرؤلاقاك دار 0 اغىلءوهو نالز عا هم شداد هناصغأ قاما ده دامك كلانا سلا كلذ فو

 د .غأ ةماتك سطر ىسغ ىلع 5 انوي ل | نين ةدأم 2 داحأورعاشلا

 درب زنا وص فاي هدانا 5 0 65 تانج رلاا لماذا
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 الو تزرذاركحراادوم + ىكهرشتااقءقرنامرو» داحأو رعاذلا
 الوق-ءلار مام توقاسءل| نم 31-0 اعدت ,دأ ودب هنرسقأادأ :

 ىرةمع ف طاءم قار# تءقاوب 5 اهفوح دصافل ىدمت ةءلثم رعا ثلاهمف لافاكو

 ه-5#و لا ر الءاف شافو * رع ءقنوأ ىراذءل ادهني » اهتنأر ذا 2000

 رطسما تاكل | قاعما: لاق 5 دلال مس قلو م » روطأاىب دال ثا :د> امقو

 0-05 ثلاهمف لات[ك رطاد || شهدي كس و ىرأ رس اهم ن ادسدااكِلذ ىو

 تع ن من دضلاكن معلا | ىلعاح ال «اهعجادق بو. كو بدرع ىرح » ايك- دق نينول تعج هحاقت

 اهلواذرفصاوال_عشاذرس اف #* اه-وعار وس اواد_ءفاعذأ عذ لا اها هيفاثلاواوأ كازو

 82 ثااهمف لاقاك ىفاةذعو ىنالمج 0 تو

 ةةلش ل سما ا 0 3 اماما كك ىزوللا ]ش رمدلاو

 هءاقرسل "ءوهرهاطرف ع ىمضل »7 هنأم للا هفص نءوافكحو

 ىقدحلا| هانسولحت ىف 6 110 031 هريدق سهُسْحأ ىلا ر اظذأ داحأ وزن آه. ةلاقو

 قرولا ف اهوهزب دقن صةلاف» تدزاماذاردزلا مف الاكح
 نيدأم تايطعأ قوت" ندلاو تايسوالان ,م مهلا قشت ٍتانءوادصارقو قوقر. نان سلا كلذ قو

 ظ رعاسد ثأا هم لافأك ر طا اوذلاولوّعءاارم 22 رض أور جأ

 1 رهذأ ان هقاروأن' :٠ رضدأ عم 5 صدأ هفمو هس: :نيتلاانعاك

 ردهم ىلعاوقامموب مالطا نح » دقوروصقلا ىلغأ ى نة مورغان

 قأء الب تعج دق د ةموه2مةرهسل 5 قءطىلءأد ضخم ه انءاح نشالهأ ذاع اورخآ1ل ااقو

 ] ره-ك ند ارظ ::«براقو | مس هىستك اوامعطباط نيد دمت داحأو زن لاَقو

 38 بلا مطب يطو حاقالا < .ر 2ك ةةداماذأ هءطاهت ىدلسند

 رض+الارب ردا نم نةدصار 1 0 هقادطأ فب صاماذا كحو

 اوماهاهمح يك أفريد #3 اب وك يسن تكل ادفواولا مهضعب لوق نس>أ امو

 ماوقأزنمعالو موق نست 9 مه تاق سدلا د ئثىال

 ىهازلاهنسغةىوتلاوىوتءااا ٠ ةهك انلك نعىمت:نيتلا رش الالوقه:ءنسدحأو
 | هللاةي_ثخنم هعماد_متضاف « ةردطامبعملاو باع هناك

 | لسصربكو ناونص ناولالا تانغ وما ىضورلاو ىذا اعرواللا قرماكسلا قم نال كلذ فو

 حاملا مالكا |نع تةكسف حاملا دازروم كر دأو«
 اءتلادالوأن أد معلا كمل |أجأ ىغلتلاق (هئاغامثلا ده توتسلاوةسماحلاةليللا تناك الق )
 | :ورأ او ىاحلاو ىروطلاىرثمك- |!نمهءفاودح و وهانرل ذام هك اوفلا نه هاو أرناتسلا اول زن اع

 شهدب رض أورو ند م ناوزصربعوناو مد ناولآلا اوهام
 1 رعاشأا هيف لاتاكر ظانلا

 ١ ةرو_فااذدث :ازرتحنول اهنولادغ ىرثك كءذج

 هرخ_.اأ لمان هحولاو 2 فرك لأي هش

 نءاش لأ .ةلاتاكرجأو رفصأن ,مناولالا فاةءوه ام ىلأطاس اأخوذان هنائسلا كلذ فو

 ىناض
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 رعاسشلاهمفلافأك صرالاك مدح و ساو ادعو رجل و رهزأ نيدح

 عامل هام لك » راصتخايالوةتاق 5 مص فدولا فتنأ 5 ىفص لاق جامو

  رعرم نك قريت ع ةطقذل «  ددذ نادقص ىلع لامخ هل هيقصأو ضعت هم ةلاقاكو

 ريك هللا ىو 4 !ىداعىلع »* ىداتت تفامساك ظا اأو

 ناتسلاق كاد اداو نم ج رفتنا ميدل راع ةلادالوأ همزعق

 0 سعب صو ..ذ هزاحابالا حوران أر دقأ ال ىنانىدلاورواشأ ىتح مهل لاقف ىنالغلا
 0000 انأ جرت انآ ل سال قوسزحي واد اا دالو زأثا ىفأاد لاقو هءلارا اراظو ىن أدق ند ,دأ' جات

 دالوأ 01 رف مهءم«> و لاَقو لانكا نمأ .ثهاطعأ هنا مثىدلواد ,منلاتف كلذ فك نذ :لوةىتالفاا

 ونهو ناعال اذاقو لفاتالا - ممل ة ام هم نا ىلا هي هلعل ند دلارون بكروالذ اعدو اريجرا غلا

 هما هنأ 5389 نأ ناز اند جيل بلي ليال منكر امزقم باب ل ناينملا عسب فرن اكرالاديشم >

 تادو' فوت أةناك دوس الاو ناحرم هناكر حالا ناولالارثاسن ميزع تهكم هنأ أامهؤوذو ناوضذر ظ

 عاوفالاه ذ- هلك حا مد او قوةرعا و ىركلاو نامرلاو ودا همفو ماسلا ضرب هناك ضد الاو

 حم خت حاصل ادازرعُم كردأو 7-5 نأ اوخ-دربعو ناوذ كد ص ناول' ال اهم -

 راع“ !ادالوأن أدمه_سلاكمملا ابهمأ ىعْل لاق 2 اامثلا دس نوتسلاو ةعدازلاةلمالا تناك اسم:

 ريغوان ونص ن١ اولالا فاتت بتعاا او دجوو 21 لاو هفشلا ىهتشتام ل ءاكم.فاوأرتات سل ااولشدال

 بارغلادواك هنوإ كلاح » تارشتا اه 4هطسنع ا ااهرفلاقأك تاو -

 تا هلنانينءاسقلان اذنك 4 هارث_ئاهز ٍمقايرأ نيس

 الر ىم- | نابض ىلع #» تلد 0 ١2 قاع اضدأرعاشلا هم لافاكو

 الوه# هءرصح د هن تداعو * انام تا

 ناوذرهناك هدد رعلا ثلا قى ا بااح نات_سلاس ار :ناوضراوأرف "ناك ءلاهشن رعىلا او وع مث

  ناتيبلان اذه ةشن رعلا ب اب ىلعاب روكا نانملانزاخ

 نيت: د نس ايخ الا ايبجل انفو هفوطق تادنانات ب هللا قس

 بارلا ول وألا , ءاوالا ايطَتنت 0 اصلا دس هناصغأ تسقراذا ْ

 نايم ءءلان اذه ةّشد رعلا لتادىفاب وتكمازارل |

 هك ى ل صذااهردزو # هليذ رك هنأه سن وومهأرصى أملا نءولمتو هضورف حاصاباذب لخدأ

 ناوريكو ل ءابو تعخ أت ل م ناولالاو فان :صالا عد مه ا طأو نان أ تاددك اوفناتسلا كلذ قو

 راماواهراهزأب ىراهملا كلت تقاردقوىراسملاءاملا| ا و ناصغالا ىلعدر# د ماجوىراقو

 نيم ا نب ده .نءابشلا قلاقأك تاذاتا

 اها ل -- قى رع تانالما توباشن نو هغلأ ىلع م- بفأ | ث ريس :

 اهمارق فالغنمسراوغلا ىدبأ» تتنااذا فوءسا ١١ اوادد تاك>و |

 هءلق ف اوصخت لة ءأ د أ 5 لزيللو نودغلا ىلع دمرها أو اضأرعاش !١لاتاكو

 هب رد 5نماسملامأ أف هرهع ن م امل ىرمس «تنلان طقاذأ ىح

 هع ةلاتاك ناوريقلارك |ه.شامنامرل!نمه.ذو ناحوزههك اف لك نءاهبلع نامسا كل ذرا هلو 0

 و
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 اهربق نب |بو.هايامل لاق ٌمادن دشءاك, كرو هرمأ ىفريحت مالكسلا كلذا نم مه« اف كرا عاشر وق باسل
 نية ,ل!نيذهدشنأ م ادب د شاكر كب كل ذه مي ةارتس الانا ةرأو ةرهاا ىلا هيمو هتذخأق

 . باهزت 117 ىانمع 5 اما ءامدلات وأ فاش

 تأ .-الاةقرأ , امشلاح ه ي امه-مق>نمر اعماق:
 000 100 000 ١

 موسما د نم ىتاهداماب « دمك ب تميس قار ةنموو ىدلج يتاندقاف_هأاوداؤأ
 ظ ىدبك ىفجاه مارب بأ 8 5 0 رم مل د قم اان 5 ىد هدم دقأم ىلع ىللق ع

 دكا اولذلا فاه دعننمترصو « دغرةيرم ةثيعف تنكدق
 ىذا رولا تود نملك نمدوع « ازد ىلت عش د أ بو.هان#

 ىالس 37 جور تقرافىذلان اك 5 الو قارذاا ناك ال فصار لأندز

 ىد عىف ط :رفتلا ىلع ىسفن تدناع 5 دقودوهعلأ ض ىلع 00

 قهةعذوو هر كبو.ذ تعرب ءأ هءاع ىدغاإ فه اعامشةمر 1 قةمارخلاب قك هرعش نه غرفاسإف

 ظ الي تحيرةةريقنااذوبأ عاخأو اهتادس لا [تعخوو هن ,اعتد- مشوه دم هنكاوةا. + انودوربتلا
 نب ةمملأ ع ن.ذهتدثنأو ادي ثادرف

 رفك-ةنامزاد كد ؟تددح 1 ىردوىدم لازال مدقأر هدلا

 رهثورورمدلا ىعادبلا ضرما 5 ىلدأومتيودن زلة

 قرقمو تادالامذاه مهأت نأ ىلا ىءال اووهأ اوبرةلاو لكحالا ىلع موضع عماوماقأ مهنا م

 يف (رانزلا عر عمنيدلاروف ىلع ةءاك- تان.لاو نينملا ميمو تاعاملا

 جبان هت هب ىهاار اد دلاب جات لحرناوالاورمضملا فاسو نامزلا يدق ىف ناك هنأ (ىعان)

 ” انضو:راطقالا 0 راوحالاءانمالا نمو راكلا رياك !نمتاكونددلا
 دءع إن اكو رانءدلاو مدردلا كطيق راعلارئازح و راعوالاو لوهسااو زافتلاوىرا ريلا فريسلا
 رثك أناكوراذصا!لافطالا ب. ثدامرفسااىف ىءاقو راطخالا بكر 0 راوو مدخو كمل سو
 لادعاورا ارعو كب وين :ا<و 0 الاَو اقم مهم بحأو 00

 باسو ه ةيسددس عط اةمو ةيكرلهد با هدو 4 معد دك سن نم 9 !١١ةءدع ةدخوأو لاومأ منا

 | اوبحؤإ همددحم كلدحو 7 كرر اود همد رغم سنأرب د ةيدادةنارارزأو هب لنه لمدأ تو < هد رورع

 سئ امل لالا عبدنلا اوهالاري كت اكهئالرب رمان هل امج اتا .هيرصم ناملغو < هءمور

 همغصأو ضد هن ةلاتاك ياطءنالا ىهش فاطعالا

 ٠ رحانا.كنرعىلعتاو « ةصض ىف سانألاب لاقذ» ران فيا ةايرماو « هقاشع تند اعرحاتو
 دار أب همف ىت ىتأو داحاو هذصو فرخ 1 لاقو

 رحاناب كن. ىلءعتاق # ةري> ىف كلام ىللاةذ «رئاح هظالأ ن متلقلاو # انرازهلكو فرح أنو

 نسحلا عود رشعةعرأ لما ردباذاردلاهناك نب دلاروفىلع ىء-درك ذدلورح انل1كل ذات اكو
 هتداع ىرح ىف ءءدلاو ن اكد مان الا ٠ امل اده.لادغ ءالاودتلا ف, را لاجلاو

 مووف !|نييرمقلا هناك منو هراسصت را اءئاادالوأهلو-تراددقو ءاطءا او دخالاو ءا ةااو عسسل

 نيم
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 ' رادحلالءشو ناذلاىلا 'بهذو راعثالاداشناب ىلت راص مام او ىثعلاو مارالاو دج ولاهءاع

 كك ءلارعشا اذه دشتي راءعو- م دذوتلال ىلا ىذم هنأ ق فراك ظ

 رهسأ أيل د5 رع نوروتلاو 4 0 ا ا رق دا

 رطدل :او هلا نين ىتءوماه د رذن الو ىل- ءىيتال هدأب # ل هأأ ىلق تسدقا.[ تدان

 ىندق و“ هءنمى عون أك ام 2 ىفصتم ةرملا ناطاسن اكول

 رةةفاموق ىغر ولا عرش »7 ىلذموةريبك لاملاوثراو 2# نر ل مكمل اوقر ىداسأم

 مهنةكوى م اسم لك مسددسو © مد -ممعواطأم كةلذاوءاال

 رصنلا ىعاضةلالزئاذا اوك « متحف اترانمتةةءاولاق 0 ممم .> نء ذل ا قا م ءم تاخفدو

 رادلا كات أف صاوملانيز ناكهماشمىفىأرفموناأ هلع بات لك د- هدو دا رتغدا عدس رهثأ م

 دع لا فصاولا ندز لزنمىلاا ن-وتمراس ميسو د

 ردغملا نفحات ىلع ىداقو: م« ىرسأ تكامدقت11ق ىااولا |
 ىرددنمثداوملاوىلاءال!افرصو « اهد_ء.هللاىلاوك-شأ ىتااتةتع

 رذملاة- ةلاماب ل_هشلا عي ىاغجأو 0 الأول ةءاغاب قبلا

 ملأعا 8 ةةيكذلا طا نه مدن فيصاوملا نب زىاتؤف سموه رعسشلا ن هد_كناامرخآناكو
 هلمقم نكرر هد احءاضق ىلا ةؤ-وةم بوءبجاذأو همأم هدأ ارو هما ارغمرضتو «ءاقءردص قرافو

 أت امس مو 8 هيرشا وكم .اعتاسو هلاثتأ ب و .ه هتأراإف ادي دش احرذ حرفاهآرا 4ةقاقزلاردصنم

 مدي زمنه هءلءامادب د-ثاحرف كلذ حرففاوبلاكءلط ىف ىتلسرأ مناهل تلاقو فضاوأ اند

 00 أءقو أهرب رس قوذ ن«هل ثأزت فصاومان ,ز هنأر الف اهياادءتددرو هتذ-خأ

 و ةلاوةيحلاو د_تنمالا وانما راع دع يناقامت وامهضس نالءةءالازد راهةناعو ٍ

 با | ثول ا املاك نموا! ةرانحاب توها راس برم امتي نإ ,ماقاقأ إو 15

 اوراصذ لدألا ل.قأ نأ ىلا كل ذك اولا زامواوب رششو اول[ تالا بشي رادلاا4ترمض>أق نوعللا
 كل ذكواضدأ اوهمل- سأوحرغفاومالسأب هنري اهنا هز كانا دا مم4ىرحىذلانورك د

 ةيزاعاسما رو دووذشاأو ىذاتلار اضحاب ترمأح امصلا مص 15 ىلاءت هلا ىلا اوبانوأ راود ْ

 رعأ ن هناك اماذه شدعذلأ فاو راسو, 16 اما :؟ وهتك ةرورسع جاورل اه هرارموة دعلاتقودقو : ا

 رفاس ننأأ ع نوةسنا وعل الل تيمور ر © ( ناكامامأو و فاصاوم ا ندز

 مانأ ةثالث ف صاوملان زامل ى لا هدا نس وهند راص ىتءا ازوام فل : لو هدالب .ىلا اند وتمام

 ىرفتحأو ىدوربا اًةريةمىلا ىض* اا تااقو بويها تدر اتعدف فدا اوما ند ز كل ذب تريخأف ا

 كَ انه ىتدم_«ناهأ لوقف ىع كل أد وىدووبااءاح ناوءاس1اهلوح يرو ني-ايرلا اع ذو ارق 2!

 ه0 :ةدىلع ىل ىتوربتلاىلاه. 1غ اهربق ند رألاقنافامو ند روعة دما وأ ىنممو ل .كلعادروق نم '

 دعت رو رسم تدب ىلا تنهمر عدد فه ةدأو شارفل !اوءفر مهنا مةعاطوامهمت !اقق ةانملابهمف

 (ناكامامأو) ةولا هناك اماذه ماي أ ثالث |١ ى> كل ذك اولاز لو برشو لكأ قاهاباوو#

 وأ تددو كدم لاق باع ءأان نموه تتأاَوَؤ بأي ١ ف ةراهسل أ نم لهقأا هنافاوبو زرعأ نم 0

 تنامدق ين ل نافل لاننا دس ناكل 7 :امأ ا لاعذ اهدخ ىلع ىرحت اهعومدىأر ةبام |

 ع هلما لات



 ميغ

 نيئييلا نبذه د نأ عد ١ رلاسها اراانأ مث
 ىماتسو ىو هخهممحلاو »* ىهالك كو لقون ا سالا سرتخ

 ىماهو ىملز كفداز د5 8 يل ءاهك مسلا ف متردباب

 تاسالاهذهد نأ سماخلا هارلانأ مث

 ق.-رو فالس هءش هل قدرلاو و روس لءةثرصللاو 1 ىق.ثردقلا لداع ارو ودأ

 رظملا ل © لءسدخلتا ىف 5 ىءقعت ناقددتا ىلع مدلاو
 تاسدالاهذهد نأ سداسلا بهار اناث

 ىتءايصو ىت:اككءلاوكسشأ ِِ هدوهس ماش حال ناب نصغأب « هدودص طرق بحلا ىف فا هأي

 هدردك“و ءولر مدعادعو و هكسرد اع لل .:سمد لثم لد 01 هدو دروران ف قر اب

 ا تايبالاهذهدكنأ عساسااب هارلا نام
 هدو دصرمأ ام لثاىثأ اوملا_- »7 اًمزهىرمدو هدد>د >- ولاو * اًةلطأ ى.ع عمدو داؤفا نوه“

 اقتددءمارغلارم_-- ىف تنأام 5 ىضذهاع تتورمدقأ ىلذاعاب 0 اللا دزع هءمس داو فلا ىمرب

 . ءاكتلاهيداز هات سئاد مهرببك امأو راعشالا نود ونوكسمها) ناءهرلاو ةقراطيلاقاباذكقو
 0 . تاس.هالاهذهداشنأب ركن راص هنا مث لبس نما4ادولدملو ليوعلاو
 ظ مهسساتفر ناعظالا ىداحارف « ىمنمو لسن اك ن هى ةرافو 4 ىتءدأراسموي ىرايطصا تم دع

 ىتدل تقرافو ىناز> [تدد-و « مهقارف موب مونا | ىنيع نفح اف قرادل عودرلاياو:ءنأ ىمع
 0“ ىتوتن تدوأو ىهممج تان ادتا « اه قالا ابوك هللأىلا

 ١ مذاه مهانأن ا ىلا كلذ ىل ءاوةفتاو مه دزعابترونوروصد مهنأ ىنعموهيأر عج أ |مءاوسشنامل مهنا مث
 |هناف فصاوملا نب زرأ نم (ناك امامأو إل ريدلا باكو نا.هرلاءالؤهرمأ ن مناك اماذ ه تاذالا
 ا مرادلا تاذدو تاون الات قفو الزم ىلا تاصونأ ىلا ةرئاس لزن لو ارورسم اوم ويقد_مق: تراس

 ١ سدو شارغلاا 4 ترض أو ادب د_ثاحرف تحرف كا ذب اتا تءمءاسإف مفاتن أ ىلا تلسزأ

 امشاقرخف تسل فصاوملا ند زنا ممنوكدام مظع أراصو ةئارلا ك7: نم ناك لا قع ىت-رفذالا
 ْ نءهءاءامنز-وديدش مد ىف ن اك لد اهمو دة: لعن لرورمسمو ىرح كآل ذ لك ةئن لا نسحأ تن رو

 حابب امالكسلانءتتكسف حاصلا دازرو كردأو «ديزم
 فصاوملانب زنأد.هسلا كلا |اهمأ ىنذلب تلاق (ةئاغامثلادعب نوتسلاو هثلاثلا للا تناك !هلف)ب
 ْ ىرج كلذ لك ب ابثلارغفأ متبل ا واس ترفو شامتتلاو شارفلابا_مشأ اف تتأادراد تاخداسأ
 | ثدعت فداوما ند زت لح مث اد زمن ههيلعامنزحو ل دش مد فن اكل. اههودقد لد لرورمسمو
 اا .رخ'الا ىلا لالا نماسأ مق وامعج ن4 ترآ ذو اهءمرفسلا نعن فل نيذدلا اهي راوج عم
 ١ ت.هذفا هب راوحو ىههلك اة ئذدال ىتاتو سهذن نأ ا هترمأو مهاردامتطعأو ب ومهىلا تتغتلا

 ْ زوره ىلا ىذ نأ بوءد ترعأ نوب رشو نهاك | ىهتنا اف برشا او لك الان م هتملط ئذلاب تتأو

 ظ دازا-+غذ رايطصا هنكءالو رارق هلرةءالرورمس«ناكو لاو>الا نم ه-فوهامدهاسثتو وهنيأرظنتو

 هيلع



 ماب

 ىهتلكاأو محرلان حرا هّننأ ه تااقر اهدي تدفلص> امدازلاريخ هللا أب ىل عفت لاقأ يدم نيو

 دشنأف لقدلت ا ابا كد شنأ ن أش رأقدساب ,ا لاق لك الان متغرفا!ةاهبراوحو
 ىلا أو ىرن ادء كلاود ىفو 7 اد ه-وو ظاد أب ىلق كام تان الاه زه

 دتافاهلا واكرم رثتال « تامانلافى ى_ثعلاهاعأ « افنداور_:ماس#ىن 3
 قاب اك ىفافطءوىلا كاقفر «ىدّلذسسملاف تزوحةداغاب 5 ىقانلدس ىر هلانشأ تَرَ

 نيديملا نب دهيور هش نع هتباحأ ءرهش فصاوملان ب زتههناماق

 لح زاااوعأ ني 0 5 لهأ ىبكررهنال دولاب !اطإب

 ل--الااهنورةمعماطملانا « هكا:ثسلاف سلا عمطتال
 0 الا كت ا , ماهرحأ ىف عئصن ف, كردي لو <-سفن ىفرك-ةدمو هو هةعموصلا عمد اهر عش معامل

 نيع رأ ىلءردقنالاشن افا اوموقاهمرأ اود تااقو فصاوم ان زتماقل- ءالا ن>اماؤ لاحأوسأىق

 نوماودنيكر نمناحةمار ها .ةىراوملا4لاقذىضننعقدزارد اوتو! 20

 حام ا مالك- !|نعتتكسف حايصلادازروش ءلردأو #* الم ءاربدلا ب أب نم مند رخو

 ضصاوملا نشا دمسسلا كلل اها ىذا تاق 2 اهنامئلادع؛نوةسلاو ةيئاثلاةلمللا تناك 30

 اذاوا مين طاةتافةرئاس ةلفاسق» ن هاذاو تارئاسنازب موال. اربدلا ن ماه راوجو ىه ترانا
 فرصاوملا نب زري نوث ده ةلفالا لهأ تءهست ف ءاوملان راو تن اك نع اان دعه. دمنمةلفاقلاب

 جدر زاوقاطأو مهريغادو مشو: اق دلاله كروامحفاوتامدو مكلاواضةلانأ نورك ذو

 امتءراحلتااقواهيراو- ىلا تتفتأا مالك لا ا_ه فصاوملأ نب زتعسالق سدملان م فصاوملانءز
 نعسهزتا نأ م -هتد.ةعنذلانارهرلا تاكساذااهتراح ال تلا ةقمالك. ااه نيسلالا

 نكرمالمالا هردأمم .هرال هنأم مت د.ةعنبذلا ءاَضَما لاح ف, كولا اوه ىفاونتتفادقةداءعءاسنلا

 داولانيزر نمت اذ هرب اف لونين اوت ؟مانرمأ ماداما ”اطوأ ىلا اذن ىبذطمأ

 ا اوملانب زىللاوقأ حاب صلا يأ اا مهناق ناءهرلارمأ نم ناك امامأو» اهيراو- و
 دشن راكو هنأ. .:ىقزملوالاهارلا نام مهفا ا رام مر اا اا” ناك-ملااوأ أرق مالس 1|
 لءاوو لب ءاقاع مق راثم. ع قتافاولا»تىاهصأ آل تاي.الاءذه

 انضرأو 4 تتأدقناتو لدال 0 .لتاقم 1 رهز ندهن ىلقو ةعوأو م 200 ىداةناف

 لئاقماهتةداص ماسك رط اهلا جلد دق ىتلخو تءارق « لداعءامملا وأ ردعلا ا
 تانيبالا«ذهدشنأ ىاثلابهارلا نا م

 مهدعب نم ىت>ارت دار ةاودار 8 عيجرتل اوذطعتو دن يكسم 0 ىلع اهور ىدتوع نيا> اراب

 مر ءمانملا ف اضءلع اوم ه مهيلاب م هرازم طشفاوطم ه قسم يف مهثب دح تءطواوأنو ظ
 ىمدأ ع اوس ىءجاو 5 رب « دقواول-رامدنءىداؤفاودخأ ْ

 تاسالاهذهدثنأث ل اثلاتهارلا ناو ظ

 ىتفد مشا |نىل-أمكر رأ ذو# ىجأت ىلكو ىوأ م 5 ىءسهو ىدعو ى-اقمكر وصد ظ

 ىءلعمارغااق ىف هوه“ 2 ةرغأو هىضا !نملالدتاكب ىنرءراصو « ياش ل كف حورلا كرما ىر#*و ١

 ىءدأ جي رامت نمىدض نوحي رب 8 مم-لعأم انماف مك اراىزو
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 امتمالطو 503512[ لثقمام ٠ دكه. تءاح ةءزاح فرط نم 3 هل بيبطال مهعسا تب 0

 اظااىف ل٠ ءالاهنج تحت ديار دب « ترغسدقواه امد تحن تراظذ - مات ةةهردلا م 3

 !متءلطك ىنءع تراظت ام هللاو 17 مدقىلاق رق نمنس+للااهع دق 2 اههعان “ايا ا

 مالا ىضاقأب ىفأ تدعواذا 053 هلثاق ىفو ىند- ءوامن باب 0 معالو برع ىف هر ربأأ نم

 مهلا ىلوأا» ىنود“ن ءاولأ:ال #4 هبتءاءاماذهو اقماذه

 ةقهش ىنوش هنا مث ايد شاكي كر تايب الاءدد ٠ نم ىضاقلاغرفاإف
 اوأراا هد سج هحور تقرافف

 تاسبالا» له هربق ىلءاو مآ وهونف دو هم ءاءاولصوهونفكو هولسغ كلذ

 امضاق ةءربلل ا ذ_ه ناك دق » عر تدم !كوتعموفلاف » ادغ نا ني ثاعلا تافص تلك

 3 .ءل مان الا ىف لا ذت كوم 0 هل قرت ل لاه باع ىضتف 4 ةدم_ةنمأسس لا نعم ه-ءاربو

 بيبط ىلا جايا الو اررعذ هياو دج لف بدبطلا موءمو ىناثلا ىذاقلا ىلا اوفرمصناو هءاعاوجرت مهنا م: )ْ
 تايسالا زوباةرثم موما> أ ةلالا كلت ىلع هوفنعوهو.ءالف هتسضقت مهف ةرعفهلاب لغشوهلاحن ءهولأس ِِه

 ابو .ه ىعدت ةأرع 00 » ىار فك ن مه] هنن تدمر 9 مالا ىل-ههو اهم ا

 مالظلا جف ردءلاقوف» ين تدنأ كك علو 0 ماعد هد ماع ربة دلال

 اف ترظنواومالك تءم# » ماهذا ت اذا فج عسداو د م ىضو 0

 ىارغفانيهر ىنتاثو ٠ تحارنيأىبات,تا-ردقو « ماستباىذر غش يتةضأف
 ىمالغ ىريغا.ناقاوط>و »* ىلا لاوثراف ىتصقىذوو

 ْ ثتااثلاىضاقلاىلااوؤ>ون مث هءلعاو جربو هوذف دو هوز وهف دس ه>ور تقرافف هع هم هنا مث

 اوددوو اوم ىضرم ع.+لااودجوف ع_ارلا كل ذكو ىنائءال لصحام هل لص-وامءرس هو دوق
 ' كردأو «مارغلا:ءولرباك شاغت عمل نأو امك تاماهآر نم هلك ن افا مح ىد رمان ادوهشلا

 امملا مااكدلاتتكسف حايصلادازرهش

 ةنيدملا لهأن أد عسل كملا | اسوأ ىف تلاق (ةئامغامئلا دعمت توتسلاو فدا اذ الاتناك ايف

 ْ ةعول دب اك, شاع تع ملتاواف ةثعب تاماهآز نم ملكتناف ام ىضذرم دو مل اوذا صقلا ع.مجاو د-و

 | ف.اوملاّنب زرمأ نم(ناك امامأوإ) مهرمأن هناك اما ذه نيمجأ هللا مهجرا محو دش نم «مارغلا

 ربدىلءترداجع راودحو ى ه تحرج : م أ قفثافةدرعب هفاسم تعطق ىمانأ آه دمريسل| ىف تدح ا مناف

 | لزن فصاوملانن زلا-جىأرا- ا فاةدرط:نوعنرأو دنع ناكو سنادهمءاريمآ تهار هيفو قدرطلا ف

 | ريدلا كلذ فاه راوح و ىههدنع تازففاورفابس مث مانا ةردعان دن ءاو : ريسااه لاو اهياع مزعوا ميلا
 0 دعبادحاو ةقراط» ءلاعم اهلا لسري راصوأمب ندد ةأو هند ةءتدفأ ا هاجوا مسح ارو تار

 | ملوعننعو رددت ىهو هلام فت نءاءدوا ربو أهمح ىف عقد ل !نملكراضة اوفا نأ لحال داو

 ا قاعتداهارب يد دحاو لكوادر طدنيع رأانملا لسرأ ىددحاودعادحاوا ميلا لسرب سناد لزب

 ا ظاغأب موبواحتو كلذ نم عفتقف سنادمءااغر ؟ ذءالواهسف: ن ءاهدوازيواهتفطالمنمرثكرواهةشع»

 ظ | ىرفظريغ ىمءج كام لوةد ل هلا تحاصنا هسفن ىف ل اق «مارغدتشاو سن :ادريص غرفام و باوح

 | اهدي نيب هعضوو هلجوارذكفم اماسعط عسو هءم دق ىلءاستاق ضن مث ىمادقأ لدم ىمارم ىت الو

 ا طواف ةحارتسإلا لال ءرزعا هتماقا ىلع اوعم ىفتا ىتلام أن أ ةرمثفلان م م عمأت هلاموءلا ىف كلذ ناكو



 "ل

 هوشداأوريرحلا هبارث هذعاو عزت ةرفشسال همتذ ن افا عدو ابرعض هريرضأو كلا هذ ههحو ىلءاولزتاو ضرالا ٠
 رئاسوفورح ىت- ةنبدمل الود هباوذاطوه دب ىراسملا لءذدوكسمأو هلفك ىلادو-واولهجورامج ىنءءوءكرأ مث لاعتاابهو>و ىلءاعمجوايرضهوب ريو «ةمكاوغتنو ضرالا ى نع هوةلاورعشلا نهايات
 دءوهالجروءادب عطقتنأب ةعبرالاو اضقلا هيلع مكس مءظع لذ وهو ىضاقلا ىلا هياو داع مث داملا
 ىنهنودب رئامةاضتلاتاداسأ» لاقو هل-ةعساغو لوقلا كلذ نمنوءلملا شهدنا باص. كلذ

 رقأفاهئاطوأ نعامتتتشوا ياء ت.دعتانأو الام لالا ناو ىتح وز ىهام ةيراملاه ذه نال قهلاولاو
 .رأاصو ت>زخو هلا هوطعأ او فصاوملانب زىلاهوعفدولا | هنماوذخأو ٠ رارةاباومةكو كل ذب
 الفه_ءلااهرمأ لود ابن اةاضتلا نمدحاو لكن ظدقو هل ةءىارب تما اجو ا تسح ىأر نملك
 فخامت ذخ اذ لالا نشد نأ ىلا تريصو هءلا يات ام عب جنماسهرمأ ت زو-ا4زنمىلاتاصو
 ناك اماذهايلاءلب مان أ ةئالث ةفادصةرثاسلزتللو لالا مالظ اجي راو> و ىه تراسوهنثالغو هاو
 ىدو مبا |سدحأو رأاهباهذد_هبوعافةاضقاارمأ نم ناك امامأو) فصاوملان ده زرمأن م
 .انءملا مالكا نعتتكسف حامصلا دازر هش كردأو «اه>وز

 اورماةانضقلانأ دعسلا كمل |اهمأ ىنغلاد تلاق 6 ةئاغامثا اد»د نيت لل ةمفوملا ةلمالا تناك اا
 مهدنع : ض2 نأ نو رظتفش دوهشا اود اضتقلا اراص ايصلا مصأ الق ف صاوم ا نيز جوز ىدو ميلا سم

 َج رغتأنأموءلادب رأانألاقالوأ هملاتءهذىذلا ىذاقا انا معمم دحأ دنعرضخت مق ف صاوملا ني ز

 الوطة ذب دملاةقز أ ىف فوط, رادو همالغذ خأوهتاذب بكر مم لاند ة>اح نال هن دا !جيراخ ىلع
 نبرثادةاضقلا قابدج وذا كلل ذكوها هزي ءفريخ ىلءاسمل عتب ملف فصاوملا نب ز ىلع شقفد واسر عو
 ةنيدماةقزأىقمهتارودو مموك ر بسام. سف داء رم هربع ني وأ مدن سلاما ناظد مهم دحاو لكو

 لعامل هت, ملف اهيا ءنو شفي عجلاراص م هلاؤسك م4ارئو هلادك مه اح ىأرف محشي هوربخأف
 2 ذتةاضقلا ىذاق نا مل ىننعا شرف ىل_ءاو دقروا.ضد رم هل زم ىلا مهم داو لك فرصتن افريخ
 انملعا_متالدىتلا هد راس اريخ نم أ مث فرهت لد داد>ان لاقهىدن نب» رضحالقهءلا لسرأفدادملا

 نيديبلانب ذهدشنأ ىضاقل !مالكدأ دحلا عممأإف طامسلاب كب رضا مبا ءىءلطت لنا هقباوف
 اةسد عدت ل ىتح نسما عما # تكءاة كولا ف عتكامىااتأ

 انصغتةةنًأواريدغتحامواس#م « تديوارينءتحافو الازغتنر
 تكلم دقواهأ ىعاهترظنام ةفيرمشلاةرضحملا نم تفرصصن اني> نم ىالوماي هللاو لاقدادملانا /
 امنأثنءىريضادحأرأ لواه دجأ لفاسمزنم ىلا تيضم دقو ىلغشو ىف د>اسمبفراسدو ىلقعو ىبأ
 تداك ه_ةمث قوشهمااك ىضاسقلا عهماجإف ءاسمعأا ىلا اج جرع وأ ءااارارقف تسطغاهن 'اكف
 ه_ثرف ىلع ىضاقلاعقووداد لا فرمصن اناهتد وربه +احاسنا ناك ام هننأو لاقو اسمن مج رت نأ هحور
 مهبامو مهيلعدد ريت ءامكملا تراصو ةعزالا اضقلا قايودو ملا اذكو ى_-ضىفاهلح أن مراصو

 هوريؤساو هءاعاولس# لال 'ىضاقلا ىلعاومل د ساسزل ا ءاوج و نأ م بدءطلا ىلا جاسة<ضرم نم
 تاسالاهذه ددنأو هريهض ىفاع حابودمةفهلاح نع ٠

 قرذغي سلا ىف ىا ذهن ناكن م# مالا ىلع ىضتب امضاق اور دعةسأو 5 مقسلا لوم ىفافكمالملا وفك

 ىملة فو ىلف-ىف بئارملاىلع « ىندممترادقالاو تنك اضاقف «. لل بلال تقف ل-هالو



4 
 تن ددقن ناك مهضعب وهدان نه مل-ةلأ مق ةوذ بتكر مهضع ناكو م.نهد تاو لك اهقرعو مال_ىلاا ماع

 لاسجلاةءن ديو لاصتللا ه١ رظ ناسملاولاقكل ذ دم هياسح ف طاغؤ بس<ناكمهض»د و هنأ سا عا 2
 تفرصناو م-منءدو ٌمم4تءدق كدارم كانو كة- كل صا نأ ن مدمالؤ | ءيطالا كماق نكءال
 حامملامااكسلا نعت تكسف حايصلادازر مش 3

 اولاقةاضقل نأ د عسلا كلما اهمأ ىغلب تلاق( ةثاسغاهثلا دعب نو ساو ةعساتلا ةل ملا تناك املف

 لدارم غول ,وٌكضرغءاضقنا. طالاّو ,ا3 ناك ال لاسلا هه درو لاصذلنا ةفء رظان فد اواان

 كلذب لعمل سدلو ةولولا ىف هبا كا دنع ميقمىدوملاو لذ اًذهتفرصناو مهنع دو مث م 4م

 تانرملا ارذاك-ا || ذه ىلءاسدورمصتمل مالقالا اب رأو ا ا

 تالا فه ت دئتناو تك تاذعلا ءلأ نماهوصاو

 ازرطمرير-للى هدل 1 هد نم # ىناحأ ىفطات قمن سعف 5 نافوطااك عمدلا ى ه»نيعاد

 تاحي رااود- لون باعت # ىسالمرو تدريكرطءلاو 5 نا..هرلا س هام ى مسا ءاىجعضأ|

 ةريسأ دب دل ادق ىف ب ومو 3 0000 2 انلاحمل-ءةرو رسما تن 1

 نا.دالا فرشأ ىبدمو-لأو 9 مهن دودو ماألاوحأ ت دهزو « نازلا د>اولابرذا كح مم

 أذني ةدو أس هد الرورمس# ع نام د ل عرش تءهتو 5 لمة دص» نور تلعسو

 ىناقك لزب ى من طرف نما ع قو كاوهف ى ٍهدتادنأ أ« ناعءالاودهعلا ى ءثوظفحاو

 التم نكتنالز ركل طفدح هب اندادو تظفح نا انيلارداب

 راعشالا هده همق ترطسورخ" الاىلا لّوالان مىدو ميلااهمم هل عام عج نوضتناباتكت دتك اهنا :

 ىلا هل رت ىح كد ىف باكا اذه ىظفح ااه ت !اقو بو.هامتيراسخلهتلوانو باكا توطومث
 نّاحر دكا راىلاملاسةفنيةناحر ذامهآرق امهيلع ل خددقىدو ملاباذاو كل ذك !ههامندمقرو ريم

 هناكس هللاالا كراع نيماشلام نة فصاو 1 ن.زد] تلاةةرورسم يكفي دص دنع نه باك اكءاح له

 | يدرس :اطوأو اندالبلانتقرتل ناو ازوخ نما عت ملط ىالاوه هئانلاكتو

 نيا ناسالو ؟-اوامكءاجرأ ن ءدوءةلاصاخن مو ىدو بل |لاسقفا ميضاقو هني دملاه ذه مك اح

 همق هل متن :اذل هدب ءولام عرج بود هده تااعقهذ . د لود نكد فوطأو لاط رأو :مدعرظاةنق نكس دحاو

 حابصا اىلا كلذ ىلءاورعسأو هزي دملأام؟ اهمادقْ لاب او فعن دغىفوان:اطوأ نعاذت دعد|[ك هتناءا ثْنأ
 0 تنأ أوامر اوحو ىه فصاوملا نءزتماق كلذ دنعف نمل ادو. .ةعنصولدادملا ىلا ءاجو ىدووبلا ضونم*

 ا يعاب مالسلا انضقلاعجا مياعدرف م ماع تانسفةاضقلاتأر ةاتاذدو ؟هلارادهلا
 ايم لس وا عنصخو مح أاهآر نم لكو ةنوارهز يراه ذد نأ هلو نأ
 3 اهأ و اهرم أنمناك ناذهلاحأ أوسأ ىفاهع رغاورمض>! م4 لاقوافأ رش ”أاوناكو ةعبرأ لسرلا نم

 امد ..فهرمأ ىراتح اف همف ند دحي لف لزم ىلا هج وقدؤقل ان 4 عنصاسا هنافىدوجلارمأ نم ((ناك ام

 ىضاقلا ىلا هماوقأ هه هه>و ىلع ,ن» وروح و أ ديد لل ار ظاموف سطو هيلو ةطتنة ل دان ذا تا فك وه

 ١ تدءأو تاهفام تاءف ذأ كرعأ نم لصو له هتاودعأب , كانو لاقو ههجو ىف خرص ىضاقتاهآراماف

 ظ ىدووبل الانيا سملارب اريفاكت ل هرتفءكفا دوه ن هاه نأ دد زب رتو نه ام تقرسو نوناطوأ نع ءالؤد
 ىلع تاكا ااذهاومرااولاثو مولك او>اص مالكا |كالذ هنمذاضقلا ععساملف ىدجوز. ذه نا ىالوماب

 .ضرالا ظ



 مغ

 ىفدودقلاواةيلع قوله باس ءلاو هلا ورث ف دك دال تالاف نوح نه صا ىت- نهعرغ ند

 تلاقدو.ةلاو باس لاا قفاو يتافم لاسفقالل لعأان أدادالا.- نة4لاق ىدوبلا عم عئاغملاواذ ذاحرأ

 ضاق دن ىف فكر قصاب زشلا ف نك ف صامد دلال. ضاق تيان هدنذا ٍ

 هذه ىف نتنأو نكسدال ىضاقلا نادادحلا ن 4 لاف تد ريك ايةركاارم_ثلا باش تاسال نو
 نماها-ودومقلا شو كك ءلا ف سلافقال] عت ام مزدو هتعاسو ةلدقو مداخل اضم مم ةاملا

 باشلا نماهت دمس ىلع ناك ام تءزن بود[ ءراحنأ م ىذافلاثءد ىلعن هلدو نو-رخأو نوا>رأ

 تآةداعسا مانت نواهيل|اونول مج ر ةرب رحلات امد :امتسل أواهتل ل رهمشأأ

 ىضاسقلا تيب ىلا تنضمو ةنب زل نسح أد فصاو ان زتنن زتفرا أ ضب دذ عدهأ اوقناكاه>وز

 نء2 ىف هتفشرو ظافل 0 ءمالك هي وذ 9 ىفهيمدق ىف ا ءاقفقو ىذاقلا هر ظذ الف

 لءقامو دادد1ارمأب هتريخ أُم ىضاقتلاهددأو ىضانتلاانالوم هنئام اذأ هل تااقو ظاملالا ماهمس كلذ

 داز دق هنأ هنريخ أو با هلالا شهد ىذلا باذءلانمىدروبل| ام عنضاعوداوح الال اذ نماهعم

 ىنراحو فداو م نيز ىهسا تااقٌكلهسا ام ةءراجاد ىذاتلا لامقذ لاك نع ءن4ن دلو الها نوب

 اهوحو تلو هسة أ عم هظفل قاطو وا هسم ى وا اوكوءاناىذاقلا هلا هق بو.هاعوداو ده

 ةلدهو مالسالا ىند تلاق كن. دامو لاق لع ىل امكااتال مأل عب كل [|فصاوملا ن زاد ىضاقلا اه لاقف

 تدومششتو | تهدقأف رشا ارمخ هله ىلع كن ربعلاو تان" ل1 تاذةميرسشل ابى قااو لاف مانالاربخ

 كماأ هنا مادأى ناقل هيأ ل عاتلاةفىدوهبا اذه عم كام د أتت ىنمقنا فيك ئضاقلاا س4 لاسقف

 ورة كاز قدم فا ىأنأ :كلانعأتافاملاب عشر تلال [كذا ارمئاب
 همعرمشلاةقممأاب تدأث لالا سأرو هذ د وأن بسك اأوامةردقمأ ىدوملا اذهدب ىفاهاعجور اسد

 اهنبدنماهجرخ أ فيك ىأدإتا اةنىجو رع ا بأ ند *ىبلطو فىدوعل |عمطىلأ ت امام دنع

 ىلا بر هولا اذ أ واهمالك نم ىدوويا !كلذ ف انغ كد ةلودلان فرع ال هتناوذ ةيدوهماهاعحأو

 انل أرك ذهن دملا كلت ىف هما عانموح | الف هءلط فاس موح ل ىلع ةذب دم ىف هنأ هباسذعمءام دذعو ن تنرعءوئرو

 1 . نعوان دقو اذ ههودع ىد انعدا لز لوءانقدصف ةعاضب دعب ةعاصب ىرتشد دو مئاضم ءلا فرحا هنا

 31 1 ده نعال مءااف ىذا انالومو ىلا.هت هقناال نم ءمانل اهو ءابرغن خر باذعلا دشأ

 فوات اناوات و وح وزلاق :تلاقلءباس4 سدارءأب ر هال كرس هله له بو ءهاّتيراجل لاق

 لءفاع هيزاح نأ دهب باكا! 507 نك! صاخأل نا ةةد_هىااو كل |اوماسصلاو قّدعلا

 ىلامذ هللاذا ثنادغىفو كتدمس ىاقو كم لَو ىو طور ىذاقلا لاققهعاطااو ههأ| كل بومد تأ

 َ , راجلاوإ تع دق هياذع ف بهأ| ند نار اد صاخأورفاكااذ- هىلا لرأ
 اهدسو ى هاو ءذ :ءنمتق ةرمصن |تأدعب و مارغو قوسو مامدو برأ ىف «تادغو هدأ ءعءنمتفرصناو

 عارلاو ثلاثا كل ذكو كل ذي هاتملعأ هر دلارمطحاساف هءلعام_هول دف ىفادلا ىضاقلاراد نتا أمس
 مهب فرعي لو عن لوقتفهبجوزتتت الأ سو دحأو لكو عب رالاةاضقلا ىلا اهرعأ تءفر ىد

 عصا املف ةءأو) ارادف ناك هنال كذ نمئشب ىدوهبلا لهد لوا يف عمطد د_>أو لكراصق ضعب ربخ

 ىةء.رالاةاضقلا لعاب تاخدو س.الاار غن نمل_س ابا تغرفأوا متن 0

 اودرفم- لع تماسواوءانقتءفرواوهدو نع ترغ_سأ ند سضاح ةاضقلا تأر املف كلا سا



 اذ

 نه نويلعت اك ام ع زنو نويا اهب ىت أو ديفا نمدو» ةورالث ٠ ند ع:دودادحلا ىلا ىذه م هنأ سى

 هذه ذهل لاتودادم اين ميلاءاج م تدريكءااياهرذمراصورعشلا نماياث نوسلأوريرحلا بايثلا
 ىلءضعو هءاوصتاغداد+لااد الراه او فصأ 1 / زم دقأم لوأف يزاول اءالزه لب راف دود

 نقرسو ىراو > ننالا 2 ىراودل 18| 5 الود ىنذامىدوعبال لاو ها ارغدازوهسأر نم ل ةعراطو هل مانأ

 ةافنفأا ىذاقد-: 2 راح اون -هتناكول هاو نا هنبناميعدادلا هل لا هو يمني رهوى أم

 قدي دملا عضو ىلعر - .ةتالوةقرساا ةمالعاملعر نظن الاضدأ راه زون ارئدال سنذ فلأ موب لكس دئذاو

 ا4 عفش ةسز وشو :داد+لاثتراظنام 1ةأه مم .ة: مدعف هدنععفشت درادواهدمقب النأ هل أس ٌمااجر

 مادق ترج ىدكواب4لاةؤبدرغلا لج رل اذه مادق, ٍ:-ر غال هليان كت 23 ًاسىدووبلل تلاقدنع

 هل .ةثلادوم ءقلاب ىراو+ل اد .قواريؤداد.قا-ما-رىف عضوودادحلا ةعافش ل قة حاباودح هل درت ملةرورمس#

 ارامنوالملاهيداوجو ى هرهدلا ب امث هس ال لْزت 5 ةنودمللا لم دق“ ال معان ه> فطاوملان بزل ناكو

 مظع قش ع فصا اوما نب زل ه ه هلق ىف عقو هنافداد- لا امأو نوناولا تريذتو نوماس [تامقت انا

 تاسسالا اهذه دشنب لع> و تارسملادش أ. وهو هلزغهىل ار 7 0

 بصعلاو ماد ةالاىلعدو.ةلاكلت »# تقثواسع نيقا 0 تال

 بهعأ !بوهعتان م تقاح هيه » ها ةالوم مادقأ َن تد5

 تاع دقو دب ل1 نم ٠» اهلخالخ تناك ام فصنت تنك و

 تةرلا ىلع ات ظ0ٍٍْ 42 #» ف َ اضقلا ىذاق أمد ىأرولو

 لاقرض-املفهلا لسرأف تاندال اهذ_هداشناب مرتب وهوداد- كطارادىلءارام اضَتلاىضذاتناكو

 ىد. نيب هءمدق ىلا. اد اد 2| ضونفا مك لوغش مك. كل اهرك ذي عولت ىلاءذ- هنمداد»أ

 راضواذكو اذك.اهتف راج نادرمم ىف عسقو ضان انالوم ماي هللا مادأ لاقو» دب ل قو ىضاقلأ

 ه-وبامناو لامكااو فراظااو لادتعالاودةلاو لاجلاو نسما نءهش ىهاموةب راسل اه ف صو

 ىضالا لاةفدازلا ةلةودومقلاو سدخلاو لذلان مه 4 _ ىها؟هريخأ لد ف درو ل. .كرصخو لج

 ناو: :.قرب هقلوت متراصةءراجلاوذ- هنالاوهة-اس4ذخ أ: ىسانملااهلصوأو انءلع امد داد>أب

 4 :ءاسو هستقو نه هجوق هنا ْمةعاطوامهءدادءلا لاف ةمامقلا موب كاد هنن نافان عاف داتا

 ركع فصأ اولانب زنافرزحدعل ن ءاعةرامااك عفوا ولحم باس ءاادجوةفداوملانيزرادىلا

 احادقأ اوفصلاب لأ الع بحللاو » مهي لعذلاو نطو ف تنكدق تاسءال !مءزهدثنت تقول كلذ ىف

 انش ناك انامز انيضقدتا »* احام_هأو ءانمأ ارك سدلف 00 ترط نمهاوهناعاند اعتراد

 انا اردقوفصلات ةرالولر ناطار د 9 فلا فد رمصتلاوره دل | قرغف» احا ارفأو انوناقو ادوعواس' يك

 احالىوهجلا فلا صور ثدلو «رح زنمنيءلاتأ ارغانعتماف |

 تااابنم ءناقف ن خلع املا قرط حمام عمد عمدب كب ماظن: !اورعشلا اذ هدادتلا عم و« أم و

 هندي نيد ىوعدأ |ةماقأو هندأ نهرو صدم دب رهناو ىضاقلا هلاقاع نهريسخأ مداد كاان ن4 لاَ

 2 اءلامالاكلا نعت ةكسف حامصلا د ازروُش لردأو »7 نوة-ن 4 صاخم ىتح

 ادادحلا نأ د١ هلا كلما ومأ ىب كمل تلا 4هئاامل :لاد» نوسزملاو 2 ءأا هلم ءللاتناك اف

 ني صن ةةدو هيدي نندىوعدلاة_هاقاو هي دأ نهرو مح ديرب هناو ىئماقلا مالك, فصاوم ان زري-أ

 نم«



 دا. تهوس ءىداشاى -دلا ف ىاأريوعس ل لء-رلاىدان تاب .الاءذه د نأو

 ىداملامزمزا.1 بكرلا عرسأو هه ملدا اودحو اناطأ اود

 ىداولاكلذةف مهري_هاول_عو « ةيح ان ل كص نم مهضرأ اورطعو
 ىداغم_هراث آىل_ع ىنو رداغو « اول_-ردقواة-ثعئىتدهماو لع
 ىداعلا يمد نم ىرشلا تأمل ىد 3 م-(ةرافأ النو ئاف عدم هري_داب

 ىدأم ا ىغرىلءقاردغلا للد هي تعزمصامد_ءبلأد هب ىأت حم داع

 هء-شخ امصلا ل٠ .ةم-- رينأ ىف هفطمتست شو ندتنا و كس يلو تقل ل اامزالمرورمسملازامو

 ند رباس مهدد وفاق أاهءلفةملامزةعاسهملع ىو هرم ىف ا وعدود جيون كامبل حاضتفالا ش

 تاسالاهد هدا ارحم راصو لومقلا < ار مشو مهريسو# تغدلاف

 هن راه“ همس ه-ءلعتءه 0 قامألا ه-ءول نه اك. ثألا + قاتشال برقلا هرسدأم 1

 قارهم ا هعمديءامدلا كت 5 دم نم مماَدساا شرف ىلع قله « ىىافالا فوهوالاقافام

 ها ,هبرقلاىفام هللا و قاوساأب قاس باك رلا نم « موعم ىأقو أول-ر هريج نم

 #4 ىاد-الا ىلءا تفقوالا #

 ىف بابسالا دةذ نم ةثحوم بانطالا نم ةءااخاهآرف ىايتشال ادب اغ ىفوهورا دللا ىلا رورمسم عحر م
  نيتبما نيه دشنأ قافأ الفهد سجن نم هحور جب رح نأ تداكو هراع ىمغو باشا لد ىح

 ىعومدلام-مناو ىع«> لوو « ىعونض و ىاذل قز عدرام
 عود وم ا كاع قة ةلايبرا 3 ع عل واج

 :رشعةد هلاسملا اذه ىلع لزن لو نيعلا كأن ”ةنلداذ :رمارب هكصراص هإ رزم ىلاروريسم عمد زامل
 ع ع دة هلل انأاتق عا اسف قي ا نا امامأو إل رورمسمرمأ ن مناك اماذه مانأ

 اراك فصاوملا ند ز ثدتكف ندملا ضءءىفاحلزنأ مان أ ةرمشعةدماهبارئاس لاز اماه وز نافاسهبلع
 انيلعةلم يي ارورمسم ىلا ب اك لا اذه ىلسراتااقو بو.هامتد رامل هَماوأنورورسأ

 هيلع م امء هلا لصواماةرور عم ىلا ها راو باكل نم «ننابج !تزضاة دونا ل ل 5

 سدد ءلا ند ذوب 42 و صاوملا ن هزىلاهلسرأوابا 0000 كو بارما لد ىت> كيف تاطملا اذه

 نارين رح ف ىذل اولا ف 5-1 ناولس نادال قد رطلا فيك
 ٍناَنَحأ ضان دلامنمتماو 5 تفاسم-هلأتاًموأ بدطأن اك أم

 هراخ عكا ااه تااقو بومهاهتب راد هتطعأو هتأرقو هتذخأ ضصاوملان. ز ىلا تاكا ا لضواملف
 كن انو نب نع ةفاض نير ئاصوا راف توا ضاوملا نس :ززخأف نالسا ارتناههئاا ودور لف
 الراس هارون م4 ناك اماعأو 3 فصاوملاند زرعأن هناك اماذه ندم لا ضع ىف نهب

 مانملا ف ىف ىأرذىلاع ءللا ضءب ىقهاذ .ءتءعهذأ *ال35 لز. لورا“ طصامأ ن نك لورارقهلر ةء الو مون هل

 هءالد ذوهلةءراطؤاهر لف هموت نهي اقم ام تراصو ءضورلا قف“ ءلاتءاحدةفصاوملان زدا

 تاسالاهذهدشنأف عولولا ةباغ ىف هباقعسأ دقو عومدل ابو انيعتلا هو

 اماومماثملا لاؤنمتقدقو 5 ىا.هدازو قاوشأ 3 حما « اهغيط موذلا فراز نه ىلع مالم

 ىناتسوىوهلاف ىلءاغ ىفثةو» هيأ نوف مالحالاق دست له * ىاسنع ىنر از فرط ةنورب



- 

7 

 اهرررسو اذهل تكرئدت « اهب رق سنتالرورمسماب هلام «اهرمو ىلاسالاول- تمعط كف
 انا-الداليلاتايصقرفا_سف «اهررتستخرأت محام ىمتنأو« ام.طو لاصولامادأ كداوالأ
 اهرونأةطأر.هاامالظ طرذو انلاصو فايلانعتءهذدقا ءاهروربانع صقت_تاواهر ع ضءنو

 ىترأتنكام لة مترةساالهذ و اهروهزانةطقذا ىنامالا ضورب «اأهرسأامتنضمامانأ هقاىعر

 انهروذ:ىفرا تفاواذا فوأو « اذاهث م. مادالاع.جرتل وف« اهرو دصواه دروالا هللاىنأ
 اهروتس ني.لاولىلعط# « نمف؟رومالانا امااع نكو :

 ىذلاهشاناه-تلاقو ىذءامرك ٠ ذتت تراسدو سقذتو كرا دلا ىلا ته رواد دشء اك تاب من
 تايبالاه ده تدشن أوزاب دلا قأرف ىلعو باء>الاةقرافمىلعاوفسأتداز مال باز ماع ك2

 ادمان تازالرادلا ماسجاءالأ « اهروسْك ,ةماءالاتضقدقل « الخالزتمام هللا مالسْلءاع

 ادرون ل د ةذا ىف عت د مودا ان دقفل كب افرورمسما» ل ددور «ادرودبواهراقأ تقراق نا ْ

 اهريه_سىمدداز ىلةنارب نو 5 اةاءحر مول كلانءع تر-اظنولو

 اهروتستخرأواميفاناش تو- ه« ةذورلظىدوعلا كاذسنتالو .

 . تدشنأ ريعءا اره ىلع تراس نأ اذا .«نصئذلا بدوهلا ىلءاهلمطاهحو ردم نيب ترض مث
 المت كانهاندزاملاطدقو « الح الزنماب هتامالس كاع تاءءالاهذه

 ا ار شو طل ل قاتم ربو اال قاتم اصلا ف ع هنلأما ه) نجا معطت كازداف ناكر تمل
 | الّوأ هبفاننا تقاراك قررت «ةدرعهيفىرألهىرعت تيلاءقع الص دقام ردأ هبت هش

 ت.طب راصوسب رقن ع هيلا ند دو.: كن اف كلزتمقارف ىلع ىنز ال فصاوم!ننزاءاهد وزا_4لاَعف

 | قة2دققارفا] نأ تاعو قدرطاااول.ةتساوداءاارهاظ ىلااوح رج ىتحاو راس ٌحاهفطالا واما
 | ضمة قارغاابهءلقس >افهتدومحرمأوهرمأ فرك ة:ه هلزخم ىف دع ارو رسهر اذه لكا مباع الذ ماظعف
 | ىتااتادالاىأروالوفةم باس.لا ىأرفاسك ره ىلاءاح ىدراسو «ةعاسو هدقو نم همم دق ىلع

 | هتيثغنمقافأ ٌعهياعا غم ضرالا ف مقوهأر قاإت لوالا ب اس! !ىلءامأر قف فصاوا !ندزامتدتك

 ١ ةياكا هذه مج رقاطف ثلاثا اكل ذكو هتبتك امىأرف ىناثل !باسءا| ىلا لت دو لو الا ايلا او

 | اه>وزوهرخآ ف اهآرفبك رلاب قد ىتحهاط ىف عرس هرثأ ىف جرذف ماهحلاو قوشااو مارغل اهءداز
 ظ تاسالاهذهدشنأو قارفلا لأن ماني زال ايدو اب قاعتاه آرام ف« عاوح ل>ال هلو ىف

 امويرادال تمد باقلا مام « انينساالوطدود فلا ماهس « اةيمربئذىأ» ىرعشت مل
 انننأتدزوىونلا توك.ثف »+ اباسارفقرايدلا تدأر-ف 5 انرصم كاود ىف تدزامدنع

 ١" نحلراتملان ع اورابسلات يه امهر ىاقراصواوحار ندأ « ىدهق لك نعرادملاتاأ دو

 ١) انيلاعلا نمافول !لذأ لد «..اروطسرادلا لعل تتك هب اة. داؤفلاؤدح ولااوريص
 ظ نعت تكس حابسصلادازرهمُ ءلردآو + رورسط هنأ تاعزم_كلا ايده اهلاضب زوم الف

 ظ ١ حاملا مالكسلا .
 ١ ني زنأديعسا !كلاااجأ ىتلتلات (ةئامنامثلاد_ه.نوسحلاوةىماساناةامالا تناك الق
 | كتلأرورسما,هل تل اق مثا داوجو ىه تكةرورمسم هنأت هلعر مثل اذه هنهتءوءاسإ فصاوملا
 0 | ييسر اتوقف الة باع يعد ذرو رسم عهساملف ىنارب وىج وزكااربالثل اذع ع رثأ هللا

 دشاأو



 هيا

 اضرلاع م "سفك أدق اأطدقا 5 ا|ةماه وه ىف ياق عبصأ 58 اج نس ىانمع تنناعدقا

 ا لل عر كرار 5 ا ءاريطاب كلاش ه اماظىلءاتمراهاب ان تاذع

 قدوم عاضأ دق ىد» ب قنلأو # انوا ذات اداه 5-3 .تارومأ ىدع ترصمأ دقو

 امربأة مالنا ف ءاضق دارأ « اذاىذلا نيملاعل اهلا قو « اعود كنا" م ىرازهرباو
 امدةةواهاص و ن هاند ل ه< 5 ىذنلا لاقلت جوتي اه لكلال

 رعشا | اذه تعمله أمهراخطشت اةوان مولر ةداوأ قصت ارةوتدعترا هرعش فداوألا ند ز , زتعوم 53

 نااه-و وز ىةتا- ط9 لوقدام لوقد همعدنلا تاورعشلا| ذه لثم لاقىرعىف هتءمءامةنزاخلات اا

 هرقامد اعاهح ربل انا طوأ ن ءاوبرغأ مل ناه سفن ىلاقو هدم هتساهنام لك ىف عسير اص هك ءالاا ذه
 هعدالوأ دنع نمءاس تاكا |اذهذ ا ىعدأو امياعمأرق ارّوزماب ات تدكهك الما عج عاباطفاذنأ
 هل تلاقو كلذ ىلا هتءأح اح أةاموررسع ىنثالاق مهدذع متن مو تااَتف «ةدوزووه مه هترايز تاطنمضت

 احدوه نأ ,ه متو خانه ىعدو بوكسو بوءه نه: ماك د لاق ىراوح ضءد ىمذخ آله

 تان لواننيب ىذلاداعبملا تافد ,ارورمهمىلا فداوملا نه زتاسرأف نلت ,حرلا ىلع مزغواكام

 ىنافاذذس ئىلاق 37 ,ةاوملاودوؤملأ س دب دافأزضود نءاأندءدأوة دمكمان أريدو ةل.-اذ نيلع ل عدق هنأ لعاف

 ع و كمت ترانصاهباف ف ءاوملان د زامأورفسال هلاحزهجاهح وز نأ ٌموركمو هل. حن هاف

 هوز نأ ف داوملا ند زتأراسإفاهياعركن ل كلذاوج وز ىأرا فراس هنالو لما ىفرارقاسكر قالو
 ايتءدوراس4 ىرع اعاهتريخ اواهتخأ دنع كلذ عرج تعدوأو اوءاتمواهنم اق تاررغسلا نمد[ دمال

 يس عاجل ده يق اي ةاهتنن ىلا ته رم ىلكمت ىفواه دنع نم تدحرجو

 تنوقشرو هرسملا ةذار ةنم دي الهْنأ فصاو أند زتارالف لالا نسحأ فصاوا أند زا هو لاسحالا

 كرداوو تا..الاهذد هلع تتكو لالا دانا كك ديل علب ضم دا

 اهلا مالك | نع تكس حامصلادازر مم

 فعاوملا ني زنأ ديعسلا كلا |انهمأ ىنلن تلاق ةثاستامثلا دعب نو سنجار ةعبارلا ةلءلل اتناك اساف)
 ترد هلأ ادق قتلا 0 : اح ور نأ ق فتان ترهل تاو يناس

 ! تاننالا هذه هءلعتدتكو لوالا باع ١١ ىلا

 هن زد لازاالونأه-غابو ماتقارةدنعبر د1 كاما لا اذمال_غاب رادلا مايجامالا
 انرؤرس نم ىذم دقام ىلا: نحو اهةملاز ال ى- نأ أك هائتقو يدط نمناك امى لَء ىمدنو

 |هتاص عصأوالا قفة سن لف * اناا ا سوبا فو هم انه او ةرساأب انامز اندضق

 51 اسااكلة لكل انةيلاءف ه اعقالمر اءدلااةءاذوانا-ر «ي انقا اذى نال كارا

 تاسالا اهذههملاعتتكو ىناذلاَت ا ءلاتنأ مم

 هلدوترك ذتناىك |ىنأت « اريخأو ىحاندلا قيويدكلاه م رافال : امس اناال_ طاوانأ
 ا ل ىف :ءاصأ ام ىلءاريصدحت ل ناف #* ىرح اكملابىذلا عمدلادةننالو

 اردقرماال شافأرباد شعو 5 انهم رعودالمأ !قرعش ىلا .ةأسو

 تانالاهذههءلعتمتكوادب دشءاك,تامو كلاثااباالتتأما
 اًمداصت 5 نادولا دع س تالا ارو ا الا قل 5 مااهرادترزان زوارات لدور



2 

 امأو هنعمدع فوريطلا كلذرمأ ىفارك-ةئمراصق هدم برقد لو هقرعد ل هء>اصرمظحو رورسم تاغ

 مهففةلما ثلاثو ةلءا ىفاث ىلارعالا كل ذر ة«اورورسعالوغ شما يلقراسص لب منت ملاسمناف فداوملا نب ز
 ا 0: نحل لكل مانا قرأت مياعر كسناف لامأ أد رغم ىهوا ماعدا و اهرمأى دولا

 انإف ءرمأ متكواهباعكلذر كس ف هنضح ىف ةمان ىهورور سرل  لياهمانم ىف عهلت هتجوز عمق لدللا

 «لعدرو «ءاعملسو لقأ دةرورس؟اذاو سااجو ها من«ءفاس ميو سأحو هناكد ىلا بهذ !ءدلا عصأ

 مقهل لاق مسةمئامز ةعاسس عم ثده) ساد ركل ىفاة_ثمىفا هل لاق م أ باسرع لاقو مالسلا

 ىدووبلامدة:لزتملاىلاالءواسإف ةماركو ا محرورسم لاستفةاخارثاأ دقعن ىتح كزتم ىلا ىءىخأأب

 , الوان اسلم انا ىثمها 4لاقو همخأ ؤروهاباووهردتد نأ دب رب هيأو رو رس مو دهن هّتحو ز ريخأو

 بدرغلا لح رلا اذ_همادق ىنر. هال كءلع هلياب هل تلاسةف ام اونا نب رظنتو انهم س رض كنأ
 ىعدت_ساهنا م بارشلاو ماهطلا مدّ نأ ىر اوما أوا- منع تكسف هما دقرض>حأ نأ ضرغ ىلا

 رورمسم ىهءالاق كءساأم ىدرسأب هل نأق كَل ذدزو هء-اسص ف رعد لو رو رس مرت ىف لية راز كا اريطا أي

 هزمعتو هدلا سلا ىشو اهرظنو هسأر عذر م مسالا البا وم انعم ىف وات لءاثالوط هّد-وز رالاسملاو

 ةأحاؤاانوزضح ىعدالوأ,ءجأ 2 ىلهمأىديسأب لاةف هءلع تةدق ل لانا فردفام> اك

 كردأو « ساما ءارو نمءاحورادلا نم جرتخو فصاوم لا نيز جوز ماقق كلادهام لعفازو رسم هأ لاذ

 اساامازاك-ل|نعت تلا سف حامصلاداز رهش

 ١ نيذج وزناد.«-_ىلا كلا انهأ ىقلب تااق (ةثاقامثلادعينوسنملاو هئلاشلا ةلمالا تناك ايف

 ْ ءاحو ى م هنا مك ىسءاخاوملادقع ازرمضحأ ىعدالو أن ءىحأ ىتح ىلومارورسا لاق مصاوملا

 هنارظ الامهوا ممامهرظنر اصر اهبااءاعق امهملع ف رشد هقاط كانه ناتو فقو و ساد اءارو نم

 بابلا قاغاا تلاقرادلاج راخ ىلا ت لاقل دمس حار نيأ بو كسا مد راه تااق ف داو |نب زءاذاو

 كلذ لكك لذا وهو ةءرادا اه تلات ىب رين أدعب بايلا قدد ىتحدل ىه:ةالو دن دمملاب هناكمو

  تءاحو كما قيهتودرولاءاسع هةءيطو نس اكل! تذنأ فصاوملا نب زنا عمها نءاسناو-وزو
 ١ هعوابةسدو همقست تراصو ل اريثلا|ذه نم ين-|كةءرنا هس اوال لاقواهاقاتو اهل ماةروزسم ىلا

 ْ اماارظن. اهسوزو كالذ لك ساما ىف لاو رتحاف ىد ه-مد3ىلاهقوف نمدر وأ' ءاعه2ثر كلذ

 ١ ىنأف ةوظعةريغراغو ىنعؤل ا هتلو هآردقا# اظرغ هءلق التما دقو امتد ىذلا حلاة دش نهبهتدو

 ١ تلاقفىديسءاح دقي دءسأب ةيرامخلا تااّعْفهظرغة دش نمهأي وةاقرطهةرطفاةاغمهدحو فب املا ىلا

 ١ تلاقفب املا نيتاغت كلاما لاذ هةكقثو باءلا ىلا بوك تف ةمالس هنا هدرالف بامااوإ ىدقفا

 ظ ذورمسم ىلع ل-> دمكالذ ئ رقد هناف َتنسحأ لاقفا راجت الو المل تمد الو اعاغم لزب م َكناءغىفا 01

 ١ اذهريغرخآ مو ف ىاوتنو موءلااذه ىف ةاخارثا ١ نم امءدرورسماب لاَقو هرمأ متكهذكءلو كهنهد و

 | فصاوملا ندزجو زراصو هلزتمىلارور. هم ىضم كلذ د_ذهفد» رئام لقا ةعاطوا عمم لاف مودلا

 | ىنركد رار ف | ىد هسفن ف لاقر ريدك: |ةباغ ىف هرطاعيراسدو منصدام ىرد الورعأ فارك- فم

 | تايبالاهذهداشناددربورهقة دش نمراصءهنأ ٌمىريغ ىلا نو ىهدوىفبا رالاتةلغأىراوملاو

 هبم>أ نوف مان الا ىت دز اع #* امرصت سدو مانأ ةملاد #4 امءزمانامزرورسم شاعدتل

 ايعهمل جلا كاذف تل زالو ىضهدقةمضاملا رهدكلافد « ام مضت زن تايد ىأذو

 وأ ْ



 ةراطملا عاوفأن لي ءمرك س اوراطع ل ران أ أ ابيهل لقو همئاحىلا سادحأو هم م دقأف همو دق

 ِ لاب دول ةهذلا خالف هكرمأا هموم اك-أهعم لطأو ارارمهم اعددربو

 تءرفرادلا ىلا اه>وز لدواإ) ةءحلاران هءلق ىف تاعدشادقو اه: ع نهرو ريدم ف حج رخو ةعاطواهمسادأ

 نا ارفعزلاب اهيدحو ثأس ءتناكورا اال :ةىأرفاهه-و قراظنف هيلع تاو يت يحرو هلوصوت

 ىراوبجلاوىخر هامان تقر ودور اهلا كلما دكا ةءاغلا لمح ضءب هنذ تلعو
 قارهم عمدب قكمتو قارقا قش هم ءهملأ اود: و انصو ل :انغ لوطا َك ءاء هوه ثمان وملق نادل تلاقو

 الو قررا داك تعد امىدامساب ب ءاعهللامق هاكمغلا اذه ى وق لسام فر كعمن اك ول لوقو

 حام عما دازرهش هلردأو 5 31 اء تال ويل كرامخأ ى_ع مظقت

 اك مالكءلان يت

 فصاو ني زنأديعسااكلاااهمأ غاب تاق ( ةئاغامثلا دع نوسؤملاو ةيناث ١ ل1 تناك فد
 رطاسلتاو باقل أ عر كرامخأ ىععطقت امو ضرالافاباتن

 هند, رئامالا نوك ام ىاق ىلع كد امحودو دسم رود. شركرمأن ا هّساوةمارك وامحا4 لاقك لع
 درر اذا ود وفر» متيظ قتلا فقم هن يلب هن اكد ىلا هتعاض» نمئشن برت هنا مث

 جرخأو هلواسك يرخأ مثةعاسهعم ندا ثكمو هم, هب راصو «ءئاح ىلا سلو هلع م-ولبقأ
 يع الة راطملا عارفا نأ ءثريناندلاهذ دافي كاععاد] لا قدما اوملانب زجوزف زاهعقدوأسم م

 َُ 7 زهملا تفتل افامايأ هءلعد درت روريسم راصوهء ل طىذلاو اطعأ ُمةعاطو راههس وللا
 ان ل>رىدارمرخ لاا ايرطوس هدأ ,«ت1ا ىف هكراشأ لج رىدارمانأ هل لاتو فداوملا

 جوزهملاتغتا اف هءاهذ ىلع فن اان أو امملنعالام ل مانو نوأادالن فازت اتناك ىنأ نالر عما ىف
 رض اورفسا|قاقن ةدوام> يبقوا: هةرتل نوك هد اة زن فن كِل لهدل لاقو ف صاوأانيز |

 هلزتنمىلاهءىأو هذأ هنا ةماركوا .>رورسمه] لاق ءاطعأا اود_دالاو٠ ءارشااو عملا كاعأو

 ةفامسضلا ىلا هنوعدوأ ةمار ثقف تانك لاقو فصاو نب زه:- وز ىلا ل دوزيله دلا قهساحأو

 اناء طتعءنصوورح افةعأو و تزهءفرورسم هنأ تر ءو ف.ءاوم ان ز تدر غف ةذ سدح ةفا ضان اىزود

 برس لاقة ف داوم ان زجوزراد فرورسءرصحا لذا ع 1م ريب دن حث حرورسع | مت رق نه ل

 ىنجأ بير غ لج رما دق ى مضت هل تااقو ف.ءاوملا نب رتنضءاانقست 1هل لوقو هب ى>روهءلا ىم

 نحو فارصتودو هنه ني هت ئثىالاهج وزامل لافقمادقرطحأ ام اعطق يتمم ةولو هتان ١
 الو طق ىنمع هترظنامىذلا ىبخ>الال>رلام ادقرض> تأ ىسمتشأامانأتااستف اياك أريصنو دو«

 تحرتنو ماهطلا تف اوتنافازوتمات ساونا نطواسل ةيفةضداصاأا هس ١

 اذدنان شل لاتو هفا ارطاىلال> رلار اغنو مم هناكضرالا ىلا هسأر قرطأف هبت >رورورمسم ىلا

 تراصؤرو رسم لاق فداو ا نب زتساءفمادملا اوم دقو ماهطاااوعفر حم حافك اولك ًاهادهاز
 ْن : ةيضزاماودابلا بق فتي مادا .ىلارورسء فرضت انرامتا !ىذه« نأ ىلا اهر اان وهر ات

 اماعطهتحو زهيلاتمدق لالا ل.قأ الف حقو هم-اص فطا ىف اركف:مراص هناق فصاوملا
 هعم لك أد وريطااكلذهيلا ىلأ» لك انو اداذاراز ل هندام تح ىثعتما

 نيك ماعطلا ىلع س 0 هسأر ىلع فردرب و
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 لاقل اذ_هن ىف.« ىكىرحام عتساو فق
 لاءت-١!اضتحلاف « ىناو اقع تنتف
 لاه تعاود اهدقو «* صور ط_سواجترمدنأ

 ىلاج قاف و ىمسا « تاق مساالام تاس
 ىلا _ ؛متدتامه « ايار ئد لف واف
 لاو لكص قوش ك1 ,رح الأم ل رأ
 ىلامدو ل- مل مدرب 5 ل كرا عمرو

 ىلأو ىلا ىلد كلان م ه4 اراضنو ه-_ضوو

 لاصو نم هلاق # لد وو اول 5

 ىلا ل١ نول نوالاو « لاوط روع 4
 لاسنااك اهظذو « فقم سهم 4

 ىل "الا اظن ىوح
 لاق 2207 15 تحاهرد مو
 ىل أم تكونا هلأ « َْفء كااذ تح
 ىاح ضرعأ ه- لظبت كا 6017 نا

 لاحرلا لو عى هد 0 ف_دصوهسدو .:تحأ

 لاجلاححرفشموه نب -عةرم-جح ود

 لافت-او هو »* اف دي اان ه انقأت

 لاطمفى ه ها 10 هتك ناع# دل ةرانو

 لاكلااىف 4- هام ك عادلا رز لد 3

 ىلام ءاْلا عم تقاف » اهدم 3 ةلد- هاو

 ىلاوعلا حامرلاز كذا احا ودك 5 قده

 ىلاز_غد_ةهان+و # لش ىنامر 6

 00 ةيومحم « لالدتاذت دوه
 لافلل تفصال ٠ امال-.تااقتمس

 ىلا قر تاةث « فصاوا أند تع مس

 ىلا صو ىفاسءهاطو دقو جك فاك

 ىلاوغااريرملانم « اياسث كم ديرأ
 ىلاء لا سدفنلا ن ماع اة-قعو او اواو

 لاوس ا 5 الج اريصترهظأ

 لاحردالاب لو ل اهيفريغلا ىهالرا

 كلاهتش اى ىلغال الثمو دروه_.ةاهدخو

 لالزلاك انهةءرو « ره _فاهرغثو
 لامك ىنةمام 5 ىف د. اهدمح و

 ىل اوهلاير طوم 3 ىَط هلا انهنطبو

 ىلا ومان مثا كجم نيهسو ب رب رم

 ىلاعت» اطاضصم « قلت نددومعلا نيد

 لا ايو اعز راء كح ءاف-دهل
 كاان هءاوم » هسبلا تدنأ اذا

 الاثنا ءرغ لول 5 عام ك1 ْ

 لاو ه-عهموذ »* جام ه-ذع كف هقلا

 كدا تلو + انهيااال_-ءا 5

 لال اهيل و. ع اتهاح لصلا تان
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 لاسالادوعت ىم د تاأقو 16 ي-ةءدوو

 اننا را ادا ىدعروفا١ تاَعَق

 ْ دقرورمسها» تااقوحارمشت الاةءاغام لصحو |هدظع ابرطةددصقا هذه نمفصاوا أن هزتدرطو

 . اهب ىت أو هرم دق ىلءاقاق ضم مث ةماركوابح لاف حاضتفالا نمانوخ حاورلاالا مس لو حايل اند
 م روني ءاضأو حاصلا عصأ هاذا مام ىف رك: وهو تابو هلك ىل اا زنم ىلا اهاصر أ تأ ىل
 ظ سدعد- غرأ قامو مان أةدم كلذ ىلءاماقأواه دنع ساد>وا ميلا أهم ل هرحافةر دهام هحالو

 ظ قتلة سيرق ن نءاهيلا لضد هنأ هنوهضما وز دنع نم تاتل م اء الا ضعب قاهياعدرو هنأ م ”ءانهأو

 1و ءامبلاى رالف نمل قلاب انشيعر دكت انما لدو نا هناله ا حالو هللا هسالا مف

 ْ لصد هنأ هنوهضم ىحوز دنع نمدأت اننا اةرلع درو عر ساكت تلاقي ةااحل و كاوا فاد اهيا 1س

 ْ ىردأث سلا4 لا ةفزبص هءحاصنءانغدحالامو ل مهلا نوكم فرك بد رق نعهرغس نماذملا

 | لاَ 2 ىلا لملا ةيحاصءاسنلا لقعأ نمتنأاعسالو كوز قالخأب ىردأوريخأ ت نأ لب نوكرام

 ١ تدم#«ووهرفد ْن «ماقاذان كلو ه5 دب له أ ىلءةريغهلو بعص ل>ر هنا تااةةلارأا ا ةمن ءزق ئذ

 همو دعو



 تر "قا 2
 د نخل

 م 1

 ىره اف ل-لهنينيدلابسعاتو «ام دان يصت لعفلإا ذه خت ناف 5 ىلع تاو ىلصو ىرت فدك-6

 امر كل دو ىندىلع قبتو 3 هه-و لك ىفناددالاهءىوجتو * أه -اعممال اب ىل_م هدصد و

 اةةهعالوق ل.الاب فاو # امر ل ءاعىلصو ىو سريصو # ه.2 دوم ىناوهت تننكحناف

 امدقتدةىذلا دولا لع ىنأت « قداصنامعأذا نوتات اود ينابيع رهف ىرس فضا
 ىلا ةءاغاد مسالا امام تلقو « ام -انعماننعىل5ه اهتفاسو « ىبهذمو ىعرشو ندى لع تفاح
 امانا فوغشم كح ىنا فصاوملانن ز زاب تددانو « نطو رتف هاو , زانت لاق

 اكاذ مضخأرتسلات شتا زاؤ«امر خهلاخاو تاقلا سيثك ترص ناهاج ماد الات نهتنداعو

 اهي كلما دول تلج اه ىفووط هزي لا كم انفي اعوتو وخلاف مار غرم هك

 اهاك نك امال! نم تةءعدقوو !هكعموا رمد كسملار طع فار « تراظعو لا دولا جراسنل بهو
 امر لءقنأك الدوتامل-و 5 لئالغت# نا ءلان صغكت أامو ه4 امسمواة مح راسم 5 نم تامقو

 هدم نم ىوسأ هلدلاةلسزامو * قلنا نهفاثتراو مثلو ضد ماس لملاو لولا عدت 5و

 املا اره قاف ل. .ج هول 5 توي تالاقرسلا ليغ # مك كانها رقتركت

 اهتم انه ءز ؛راروئنمدختا ىلع « اهعمدو عادو ادنع تد-ثن :أدقو

 امظعملانيعلا او ىلا ءالان س>و «* ىروز !قتدعام هلئادهع سنأ ملف

 0-0 كر , داعي نم ش اعالو كمن اه٠نس>أ امرو رسما تا اقو فداوملا نب ]تدر طشأل ذ دعو

 ولام هنأ نظام اماسمم غانواهلمقواهةناعوانضتحاواهدنعل + دفرورس؟تعدو ةزوضتملا

 0 لال انما مارح كلام تارو ر مسمأت فد ءاوملان هز هأ تا ان كالزد فلا صولا ىءطن ملا

 - ةلطور نم كلل هرؤزضاب 1 تاق لا اوهالأ نم هنا : 1. عنج لع تدرل مل مارا زا قد

 نأ هر راوحرمأ او هل زخم ىلا لفل راها ذولا ةطورىل ىف دسأب ممن :لاق ا.مياءجبرفنو اسيااىتأت

 اهوار فوج ياعم كا كايو ا مث همهظع + مهو اتت ام نك. مناو ارخافاماءط نءئصن *

 تييحلكالخو سافنالا مممتناطو ساطلاو ساكلا موتدد رادواوب رطواو ذذاتواوب رشواولك أف
 نتالمحأ أفهءاوقاه لاةةدوعلاىل عهلوقأ نأديرأ قءقررعش ىلا مر طخ هئارورمسمأت هلت اا ةفهس.#

 تاسدالاو ذه لوقت تدعو ََّت انضمي هيا راهرلا تكوون تالص واهلا زال '

 :مداوو نعف شكد بملاو 9 رارصمالا ىدلانل حو مص | هدو راتوالا نمبرط فى لام دق

 راقالادبىف ىك سوشلاك 2 اهتافد نس 2# تقر ه هر هرج عم عر ادنالا :ت ىو ادق

 نادك الات ئانكوغصوعق « اهرورضاتل تءاحةلءاف “

 نيذهدثتأفكرامتأ دك اوفنازعتمو كراعشأ نمأ ثاندنأ زور مما هل تااتاهرمم نم تعرفنا |

 اناناتشل الر ف وطاب 5 .ةمارمزش ردي ىلءانيرط نيتدملا ظ

 ىناا اغا مما أى واريص» ء اهوصغد ةاكواغعولاف دك
 لزوار انيحالوخ ثمتنكنا نااناعقواوفارعثانادئنأ فصاوملا ند زد تلاقءرعشنم غرفالف

 حاس لا مالاك-ا ن نعت تكسف حام_صاادازروُم
 داوم لد زئنادمءلاكلملاابعأ يبغا, تلات( ةئاسغامشلا دعب نو اود دداحلا دل ءالاتناكاماقإل

 ةديصقلاو ذهدشنأو ةمار كوام- ل لادا | مقواسوف ار هثأنل ددن فانك الوذشم تنك نارورتسات لاق ظ ظ

 تا ظ
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 ةدئالاب تعداهنا مث هللا سنأ ارعنمىهات اوةم_سنأ ىداق ىباط يقد_دنالاقو «ءمدق ىلع
 تاسالاهلهةذت ان! ف ارطأ ىلع نوةكماذاو ترضخ ١

 ادطاإو انالقلا عومس لو « عن راكسلا عير ىف قءالملاب مع 2 0 00
 زاك لق مهب لقدلاو# هنرم كو هزب ىذلاب ام 0 يدار رأ ارفلاو ىلاوذلا ار ةأاعم

 نم نينول ىلعى راق فكأن 5 0 ا 5 تدغ يس ءادلا أم أ زال 3

 « عا !راوتااريخن «نيفيغرىدأ 8

 نساك_١١ اممهنرأ دو مادا أ ةرذسأوم دوو ماعطأأو أةرغس ثء؟رو و أونرطواو 7 و أو رثواولك مهلا َح

 راص مث ىتدلء_س جواه كم عأن أ ن نءأب لاقو رورس* ين 0 المو سافنالام ممتنأطو ساطلاو

 تالا دلتا

 هاشم نماهرصعى اه سدلو « الاء < تقرشأة اتقن بها ع ا الذل - نأ ى- عل تءع
 احلا دعا, ةلح ف ترطخاذا « اهماوقزلن املا نس ءدسم و «٠ اسلاص نحو ينام فاعل

 اه الدءو دروثلاف كح قرفو « ىحدلاقرد.لا له ري: مهحرب
 انه اس>واهاي_هقىرامتسا « اه ري ضر ترطخاذا

 هّدح بح وان طموانزي_ت لك دقو هند كَ سجنه لكرورسءأب تااقهردش نمدورعس* غرفامأف
 ىتنأىتدسا:لاقف ك:مءانزخأامع.جو ككالمأ ك_ءاعدرأانأورومألا».ذ_ه لدع لان ءاع
 اهل تلاتفام !مريصأو - ورأانأف كنو ىدبىذللا نيسولا ف ترد او

 نأ يامل هلابك دس دع فشق انأو اريك سفر هدا معا نكد بو.دامتدرا راح

 قودي دب رئامالا نؤكمال نوهانا. ل تاانعقر ارب! ىف كلدذع هل الا مانأال ىيرطامخ ىرجتتو ىف جمهمأطت

 تاكرطءلا ن_سحأب هترظعو هنن زواسلح تددجو بود ها راسلت ضمملاس !عانا ىددح

 ةلردأو و سا ةزالأ مهتم تراطو ساطلاو نساك أ! مهتدر ادومادملا ترض او ماعطلا تزوج وراتت و

 ظ املا مااكب لان ع تتكسف. حامصلادازرهت
 فصاوملا نب زنأد.هسلا كلا ابمأ ىنعلب تلاق ( هل امئامتلا 9 , نيس مذ ل .ةوااةلمال تناك اءافإ)ل
 نساكلا تمتد رادو ما دملاو ماعطااتدد+و تهاقسنالا سا ديد قف وتس ارت راح ترمأ اس1
 نافىنادتلاوءاسقالا ناوأنآ-ةرورسمام فصاوملا نس ز تااسقف ساسفنالا مونمتباطو نساطلاو

 ةذضقأاو نهرو شم دشن أف انما -ددارعشاننل ددناق ىناستانمط تذل
 اهقتى- اد ةَداسَتَو ب>و 5 امرمصت أر هلأ 0 , لء< ةابرطقسال ىلأق فو تزمسأ

 | مست نمح ىربلا كارت ا رواد ا فزافلاو توزمملا كاسل اننانتادع لع تيلسذقو

 ةضورور ب ننام .امتنباعق 2و اه بح ىف لكح - جمدو 4 خناو أو ريش ةرمعلا نينه ن هانم

 ىلا ناك اسام هللا مالس تاو #* ةءاسومريسالاه مشاه تفقو #4 اهملا قفا فرد ءأ قوش ه- و

 تقلا جمد ىو ةثأر نلادحو # ب افاثر دل ثم ٌتد د> فال 1 هءعركل ذ د ع ىبال_س تدرف

 امولأ م سلا: نع نك ا4ت 525 ةلاوج مالكلاا ذهامأ تاو 5 |. صمام انأ 0

 نجع مارال نع ةيارانإف 5 3 مه ىلهمواقو عما نك نيا ب طذنأو مول ى .ةءاعقت ناك

 5 :ز الم ىراس ص“ اذلا تنأا دو # ايهضيو دعا اىءثأ هيدر عايودأاو ,عمرال خللا - ىتااع مروتا تو |

 ف.ركحر
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 ا

 لعفلاب تأتاة لالا عتجدوسااذا .« ,لطمالبر شاف رورسما» لصولااند
 ىلةءىلرردقو ىركس ىف تنك دف -» ىتفان لا فلاذنالا لأ الو
 ىل_هوهقوؤ نهرورسمأب كَتدزو « هيج ْك-_لع دوورم كاف

 لا لافس بوءكرود 3ع 0 كفو 6 لال

 ىلا يردن ًالاثعا طيتألو « انك ىلا ضار
 لعتلا همم غىلدولارام نم ءلكو # ٌّئططءمرم_غأعرم م ع هل مله

 د و ىكس هتدحوفرور »ىلا هب تاعمو هتذخ أ بو. .هأهتم راد < :طعأر باد كت ولا م

 يعول طرق ن م دأع .؟ الات تتفق « ىوذلان م م مسأ ىف ىأق ىلع سدو رعءاشداالوق

 ىبريعدي ازن ىف ىنوذ> تضاقو ع ىدحأ دعب دهن ىدحو دازدل

 قرش امىرأ له ىرعش ببلانأ« هعرس تدالردأ أو ىهحلا مصأ# هج ناامم اهوالا ن مىدنعو

 تاع بالا لءادا.ءأربأو «اهرثن دعب نم دصلا ىلا. ىوطتو « رغب ل.أ نمهوحرأ ا ىلظفحأو
 حاسما مالكم! نعت تكف حاءصلادازروُم كردأو
 اهارو رىعمنأ دمعسلا كلما جعأ ىنءلبتااق («ثاعامثلاد »د نوع رالاو ةعساتلا هل الا تزاك فن)

 هتءوءزاا.هددربو تاسبب الا كلب جرت ودا منو 1 .ذ قوشلا هد اغفوهوراعشالاد_ثنب راصم | هللا هيدأز

 بوردان اسف لاقوءأر ةوهدل_تأؤ تاّدكسلاهةاوانو ,كعدقإ 1 وراق تابلاميلع ت١ هه
 نهتنأو باوجلادرنع ىقنام تاتكااأ ذه ىفناىد هعأن ت تلاتفْكَت دم_سرامخأن مكءاروام

 ند ةدمأ أن ن.ذهدثنأواديد شارف ةرورمس# ح رفلا تانلالاىذ

 هنودأ ًاداؤفلا فى هاا 0 هنوهذهانر صف باتكلادزو

 ةنينكم ىو-4ا رذاٌتاكُك نتعامل :ءاقوش تددزاو

 هباهيلتلصواءلذ فصاوملانب نالوا بوسام فلاباوحاب امك دك هنا
 نزال تلافاهب هلو عج ىلعهل كا :تراعودمر وهفقاصو كك 24 0

 اذاواه+ .الاك متت تملا عب رس ىف أ س هنا بومهاس4 تلا ةفانملا لوصولا ن 2 اسال فداوالا

 هي تء>رو هءاع ناس فصا اواني زاهت دمسدنع هتسلاحأو هن ذخأو ه] تدقْعُف نام لا قرطو ل٠ أدق هب

 ثتأو بومه تداةثتوكم 1 هتلدهلت اه بويه تيراجل تلا اهبئاج ىلا «تسسلجأو
 ىلع تءذوو سالاارذق ها نما أدب اسف ىلع ا فاو ءاءابتعر ةأواهت ذ_-أف ةمهذ# ةلدع

 رهوهلاوردلاب ةلاكم جا دلان «ةناصعةكسسسا |ىلعتطدرو بطرااؤاوئالا نمد بيساو
 ىهذلاب ةموقرمءأر ذ1011111198 انهولا نم تروا ءلاو

 ام نانا تلاقفريتلا او كلاب تراطءتودوعلاب ترذتو جادلا لم الا هناك أه رهش تخراو جاهولا

 نمةءرالات دشن أفطر اهتاوطد قركذتثو يدك تراسصق نيا نم لاظف < هللا بويه ظ

 2 تاسبالاهذ_هاهرعشعيدب ٠ ش

 اهرهش بهامش ىف ى متر و ءاهتاطلل نيك هأ|ىلع تطسو امتاوطخ نمناملانو دغ تاس

 اهتا.كافلاحا مةتوعو # أسمح هم 1 تناب نا ىف وط » اهتارفو حد قرع نس 5

 0 اهرامافرو مئاار سما اك قهر لكلا امنا فاول ئيزا 0 00
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 ايلمالا ترماذا"ى ءايفأو »* ارد ا 10 ىهرر م 5 همدأت فهما سرفو اضوارج

 ل01 ويرسل كالاو# اولا نمسدلا ضال اس. .ارغتلاهةنفو مبرد متحف
 همن ركسعأ أس , ىنريسدسو « ارسكذم ضمد .| شردربد 0 هنزارةع-مخوخرو ىداب

 ا 1 تناامأو ذأ ارا مه 2 سلا او « ار عقم ضع ل1 سوي لإ ترد

 0 وقوشسادو ىلا فهلا + اراطولا ا ,أاهاذر نعنك ألو « هباسددر ل هر ىلع ىنتمعالو

 ١ ارافنلا فلأن نكماو ىرا ةعىلع ف الو الك قرح ف باقل 0 ةه لاصو ىلع
 11 تاقف انووعم كلا تااق « ىرحو لاسعار هلا تاعأ 3 لو ىلءانوهم«تاريد ترصو

 ارا ءءثءداؤئف اهتم نالنا « اهتماق 0 « اركءامةنءوكارإلا راث له

 اهلصاو و ىأق عمط» لازال هأر اج د كج و او او اكلها امو. :11تلقو دق تعد

 ارد#هد- ولارا حن ىنأدغولو 5 هيرضأ قشعن عى مضأ | مدرب ل هوه 1 هد نيلال ا ىلع تمن ىب 0

 أ ارطو ىذقان دحووقوشرعسأ خ04 ءاعد لامأل ديعلا مدأو

 اذ_هكذع عدرو هرسأب ه] تاأقو هناسأ ةاصقن هتءق) ناس 1 هفصاوا | نب زتعمسأ 1و

 لسحت ملو عنرطشلا بها ىف ول راقعو كلام تءز:أدتف تمل ا ضماو كإةعىلام--راو نونا
 ١ ىف مسأب ,ا4 لاقو فداوملان رار ا 4 000 تاو ع

 هلا6 راموس ماب تل انقذ كل دع نانهرضدحأو كَ أ هنع تأ ىناك تاكل كلوْئُد ىأىاطا

 لهده تالاف لاحرلا ى : دعاس )17 0 2 ل الا ىت مو ءامأ ل ةقلاغأا ند

 كام ديرا]تلاقفدانا ىوط هذ ءاطامهموأأ ممأو نر 1 ناانفلا اووأ طر ىطمدىدلا

 راج داتا دو ورم :ءلا نم لاظرأ هع رأوةم | اسءاانمىنأ 5 !عراورفذالا كلان م اون عد ل

 لاول اكل تح أرمالا كلل ذي أ ةرورمس هاد تن :ك ناف سشكرزملا ولالا جاسس دإ| ٠ نمةل> هئامعيراو

 هذه همم ءلط ىذا كل د است ام ءآا.ه د عند رخارورس نا حرا .ةالا هإ ءتخاي نيه ىلع اذ هاه لاَمف

 عراوت ىف ىدعوهاءتدمؤ ال مه عاركا دن كلا !ادنعهردقر امد يح 4 رادلا بود نا تار اف

 تنأندأىلا ا هال متحالذا4_م.د |

 007 ١ نيزاسق اانا هتريخأو انكر 0 نم كافل ىذا أ ىدست ]كالا هأذ

 نء مك ل اسةفاهت دع رئش ىالفم] تااقلاسلا نمش كلتال عدن ابو. هاد هللأو لاَعو هرج 120

 اا هل تل اق هئه كلذ سومه تدوم. لق تير الفسو انازو هيض داو

 نا طلعو ناهد ءامتاازا امو تشكو 45 :ك رئامتا ماب كلاصت !قاسسن وأ ال شاوانءعرق 5و

 ١ تلا نعاذ / ادنع مرتعرأ دقملار آل ل-رهناهللاو تدي .اناننل تااقرادد فاك دك فاعل

 دب ملو هلامان ذ> أاننال مح رماكا دج دار ا عراوخ هنأ عل هلل ع انهق ىف لم الاهتدم_ه

 قديس, ودام 4 تلاةفرمالا م. شد نأ فام أه دارم ىلات !م ناو لاصولا ىف ةَءفْسالو ةدومان دنع

 لءفاذم ماك_:دن ارد هنن بركس كد راسو أن الا كد: ءام٠ نكون ن2 لا اتم اءلعءام

 تان :عىأرلا دما ىراوملاا لاذ ضرالاىلا| م أريتقر ا تلا هَ ك.ءراو- نذذو

 تعدو ىراوملا مااكت اءةؤ ل ملارما اق ما اًءالا ٠ نولددك[لا أسال هعالب الو هءاع ىب 0050 ::وهقأادش ىل رب

 1 تاقاسالاه ذه هلا ت بح 00 أطرقوةاود

 اند
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 راهنالاه ةخأور اتءانا ميناسعم هقرواوتةأاشز :ىلأ ارظنوهمأ بهذو هل ةعر |طورو نمسم ش *.د كفأد كرد

 نمازي لاتقل ضملاو ىل اراك ةعنب ًارورمه مان هل تلأو رجلا ىلا ت-ار_ف ضدنلا ىلا هديد3

 2 !ةروهلاه :طعأو ضددلا هنهتذحأ هلاح ىل !| ىف ص أوان زترظن اسإف قع كلع سدأ ل لارا

 فاول ا نب رت فرعا! فري ان دةرمثعةرم لك فاح وع 9 لد 04 1 ىفو أ ةعم بعلب , لزب لو هتءاةفاسمب

 تءةدالو كارم 211 ىملغتتنل اذاالا اال ان او مدا تااقتادأو م ىللوع_ثع هنأ

 قوه كازو ماتو «.عالد بز اصف ةمارك و ةمحاس4 لا ةفران دةئاعالاةرم لك ىفكمسعلأ

 همادقأىلعاعات ضم فادءأ اماغد ملوهو حام_ علا ىلا كلذ ىل_ءامادو راد ةئاملا اس4 عقد 3
 ديربام ل !هقادإ] تا125ىلاعأ خاب اىلءا ىلا كى : : آو ىلزنه ىلا ىضم ال اةرورمس هاي دي رتئذألاامدإ تااقف

 نيدسسلا ني ذه دشنا املا لصواإف ههرج لاس !أراهاتأو ا ىذذ كلادنام

 م ا « مانااق ىف ماريطتدأز
 ماننملاا فه ليو ًاتافولا كانه 5 هتددأ دا هزدحإ

 لواد-او اروداماغت أر ردد : لو <: ءاعل ىثراههمسعأب رابصوأا ام عمم رو رسمأه ذ_:ءربض اق

 لاقدن رتئدلاامرو رممما,هل تلاق هلام د ةنانإف هلامعمجهنمتذخأ م مايأةثالثكل ذك الاز

 طار شأة هاب تعافراشي دهام لاقناكدلا كل: ىرا ا هل تااقو راططملا ناكر ىلع كنعالأ
 37 وهلك كلذهنمتذ> أ هتارامعلاونيتاسدلاو تاراتءااوى راوملاىل_ءاهعم سما متاع

 ىعقوأ نم مقحْوا4 لاق ةؤهيمعلت لام أع نءئثءاعم قب له هل تااقوهب ع دا كل ذ دعرو هكساعام

 *.ث لكر ور سمان هل َبااقفاريثك الوالماقالهريغو لالا نم ,ثكلَع ىد» نتءام ةمحملا لرش ف كم
 انو كال سلاح لا انعم هذاوكلا م2 ل ع 2ك نوكءالاضرهلو أت وكم

 ىو رد تدرأولرومالاه ف -مبانرلع ىذقنم ه و رورمس ءأس4 لاو ىلدق نم ىلل--ىكلهحأ
 ىذاقلا أمذحأو به ذأ دك محرز وريم هه]تلاةذّلا مادى ثعأاذ كاذرى هل ءاق تاكل

 ةءاسااو تقرا ف ؛ عاق ضم م ةمار 1غ لاقف أر اة لاو كالمالا عج ىلذتآ ا

 هرطاخ ا اماذاهر :عمف رسص>اودوعما اوىذا ةاايىلأو

 ا او تاراقملا ىرتشت نا طرشءالاوخلا دك اال در.اياسمل لاقواوامانأ ن -سح
 ذرب ف هال أب ولسا اوكال ذىل ء امو اذ ادد كتزامس فوك فرصت تاهلكر 2

 عضوو و ىضابقلا بةك كف اذك وادكه ماج نمشد فداوملا ند زك م ىلا لة هدب هككع !ءاموهيزاو-و

 ءتتكف حارسا ادازروش كردأ و « ف_صاواا ند زها تذخأو كلذ ل-ءمهطوطخ دولا

 حادملامالكملا

 .ءاوملا سؤ نأه هسا كلا ا ممأ ىنهاب تاق ةئاعامثل دعب نوع 8 اوةزهاثلاةلمالا تن اكاماذ
 0 تلا ار < امن اك ام عبج نأ ىلع ةلمتشم ى داقا٠ نهةحلا,تذخأ ان

 نأش ىف دشن اةراعشالان أ .ثان ددشنا هل تلاقو بومها متيراح هدأ ا 72 6 لاح نقتل

 0 راش اب

 ةعانءاد.غ ةءراح بح ىف «ارظنلاو عثرطشل أورمسكلا ىكتشأو مرح فل دقانونامزلاوكَتأ
 | رمشلا تلغتاشو.ج ىلتمدقو «اهلغ>اول نماما ممل تقرتف دق« أرذ ١ ذالو نأ ىرولا ىفاهلثمام

 ب



 لن
 ريماهدقةةقاشرواوؤر انىلا ارظنواوهالكرحاتلا ارورمسم عوسأسإف ةمار ؟واه> هل سلاف ىلء.س لاح ىلا

 2 ل أوهرمأ ناري مراسصو كلذ نم ل ةءراطفريطل او ةذورلاةفاطأ نموا اج وامسح نه

 تا الا

 تنال 00 عمم بو»حو د»# 0 4 ابغا 56 2

 70 0 4 0 نا.لالا .طأدثةةريطااو » امتوصغ لظ تحت ىل<ردملاف

 اوس 1 اريخك ام بح ني هج اريضم ىمهعمارغلا فقو »* راش ]توه ل دع اااذكو

 هةءاحأوهب ا ةراظنه] ترظنرو 2 رده« رمش فصاوملا نب زتموعا لق

 تاربالاهزههرعش نع

 قطت ل كناءو> رث ىذلارذو 01 اهنامأ ىتلاكءماطم عطقاو »7 ام اء ىتا|ل-دو ىب ران

 ا متاقدقدْلا هم" ىلع م طه ج ملوى ظا11قاشعلا ىلع ى ع 5 امةشع تان لاف ارك

 | 84! مكريصلا الاهل 0 ل ا وري_مو دلحت ا ومااكرورمسم حواف

 نمناولالار اس نما موا يدي أنبب ترضخ ةدئ اسم ارو طك ترمأ رو |ءالا مح م نأ ىلإ ثلذ ىل_ع

 ترضحعو ثهةر 22 ”اوملا مفربترمأ محافتكا ى د لك 0 وأ ىناهملأ

 دك عروق ك- امو اسميف لود 1 انابتتل هس جر متاهات تالا

 هللأ حرش وسما لا ةفهمو#ى : ال ةامالا و ده ىف قءضىر د منا هنيار فصاوملان ز تااقكلذ

 | هيفراعانأ معن لاق أمش هدف فرعت له" را || دما هدو امانا ررز سا سلات تع 1 10

 | هنراصو ا ا جباعلاب عطقم سونب" 9 نموهاذاو اهو دأ زيد هّتم دف

 ١ أملا 00 حابصل ادازر مش كردأو « توقايورد نم

 ١ ترءأ الاغا ديعسلا كل ااهأ ىنتلبتلاق (:؟اغامشلادع: نوع رالاو ةمءاسلاةلمالاتناك ايلف
 ؤ تلاقو فصاوملا نم زهملا تن تار ةراجرو يارا هور انو رح جرت !اراضد-اد
 | حالم مهتالر ملا تنأىذخ حاوسلانب ز رو حالما ةدلءساب لاسقف ضدءلا مارا دم رث تنأ لهدل

 ضلال ا فور تدع تلال: تيدر تاق ضسلا اهراس قى ىعو لم كل“ إو

 | رورسم ٌش ره كف أت نودع نماهناك اهآرفاهامانأىلا ارظاةنادءا لوا أى ر مات عطقلا ف ااهبدي تدمو

 ظ ايف لاق تاو ربصاو شهدت الرورمسما» هل تااقو هملا تَفَتل افاهلة اهم فطا و أهمل ءانأن سح نم
 ىخاداوكل دأ وداهزدش رايطصا ./نوكي ف. ب ملا لرظناذا راوالا هدف ىذلا نسل تاذاد

 ٠ فهلأ الرو رسماب هل تلاةف نون ام هنا فصاوم لان زتماعو كلذ دنع هنمءاغةتامهاشأا هل لوقت

 انمالك ناكل فاح او ىل احا تلاةذ ةعاطو اعمءا4لاقذ موهفمردقو مولعم نهرال العم
 تاوريثانوةرمع كلذنم تذخأ ل ةءاغتارو رهام أ تأ اةوكل دىل-ءا ىماقلا قف هءساصر دعنال

 ف ىنمىوقأ كارأ ىناق كلن. ءىفىئن تالف دي_ساءاس4لاسقف أملعت هنأ ن نظف أ مش كطعأل ى هلع

 ١ مهتنرقو موةةصوزارفالاب 0 قداساايناقباةي وثاعللا| راصر كل ذي ت يضر تااقف بعلا
 ْ قرزالا-اسدلان نءحادو فضاو ولان تار 1 سارفالا م دقتد سفنلا تع سو خاخرلاب

 ١ 558 اقورهلا عطقلا ىلع وةك ترموروف نمدوع هنأ كمصعم ن* ترهثواهسأر نع هتع-ضوف

 ئ كردح
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 اءمامالكلا نعتتكسأ حا ل ا.صلادازرهث كتدأو »* مأن اذه لرش. ند ىلامو. ا حورأ

 ارورسهنأد.ء_سل ا كلا اجعأ ى تاق ::امامثلاد»:نوءبرالاو ةسداس اإل تناك نإ
 ىلامويلاورأن أ دباللاقحا فلا مد أف جايصلا ىل !هقأ تأ راص «هون نمهسقناا1رح اولا

 انااا ذه هلريسفن نم دح لف هلزنمن ءدوبن أىل !االاعو ان ىدع ع رادو ما دق مانا | ذه ىلر سقت نم

 راع ةلارودنمرادىلال.ع ءهناهلا ,رطخقأ وب وابا فوغاخا م 0 :ىلا عوج رلاباطكل ذدعب من

 دس ودو نبرح د: .؟ نم نينأت تودأ 2 اذاوا عال وامل ءانغالا ضءمارادإا كلت تناكو
 56 هم لولعلا ىفشاةرطعم « اهموسرنما 1تيغاضصلاممس 0 تاسالاهذده

 ىربخ هللاب ين رل ميس تأت 1 اوءهرالا عم مدل بح : سدأو « الاس سر اودلالطاب تفقو

 ايوقسىتانطانسولا هنافجأو ع« هد ةنبا فلام ىف ىلظحأو «٠ اه.« دوعيدت ىذهرادلا له
 نةرخَم اممطانف ضايرلان سحأ نم ةضوز أر تي هال ادىفرظن توما اكل ذرورس«مهءاسإذ

 قونوة سانا نود ةرهد نهدنراو> عد رارغسلاءار رو ن«هءلعو روج او ردلاب لاكم 0 اسد
 تاع هنأأكمت ماو نينؤرةم زام>أحو ١ زيتا. كك نينيعب زدمَدملا ارمعتاو ريماار 17 لا ةمعاب رلا

 اهلا دّدءار اه دقو اهلا واع ص قوقفلا د اس ىهو ناحرااور داك نائسأو نيتفشو ناهءلس

 . كلذدنعت هنرظنو هيلا مد أرتعفرقرتسااىل ! ل<و ىت> لوخدلا ىف غلاب ورادلا رخ دروب .ءاه[راما

 ىلارظنو هماق ب هذو هلةعشا اطاهامأتو اهرائناملف مالكا! ةدوقم» مال | هيلع تدرفا جياع ل

 دقو موعملا نماهيف نوك دام عدمتجو ع :را.ةااردرولاو جسفنبلاورو:ةااو نيعءابلا نمتناكو ةضورلا
 ناودالا ىف لءأَتف اضعنأ وطعن لد اهد نب واول هم رأ نك مهم ءاملاو راسا ايراعشالا عسيج تصوت

 ناةءءإ!ناذهروالار ةوكزلا هربا دى ءابوة5مىأر :لّدالا

 نامزلا لءحامصدز 3 هلو « نزح 0 رادان الأ

 ناك-ملاهبقاض ف.ضلااماذا « ف.ضلكىو اترادلامهنف
 تاسسالاذهرجال !#هذلاب هرثادقأب ودكم ىأرف ىناثلانودالاف ل

 رامط نوراكوخد ا # راداي دءسلات امث كل ءاع تدال
 راطوأ باىحالا كدىذةنتو ءر دوم تاريمع كقمادو

 راي_معاتلفلا ىلع م. حالام # معنقو ز-ء ىكلد أش اعو

 : نادممأ أ دا ردو راع ت2 كمىأر 5تأ اًملاناو هللا فل ا 75

 راو أ-الدقامو ل !|,لن دحام م رادأاب لايقالاو زعل ىف تدق»

 اراردم كافاو نا كن هريللاو « اولد دنملك ىو ردع سلا كباب ف
 تبلااذهرقصالاد ادا ايهرثا دفا ود مْىأَر ةعماارلا تاو, ءألا ف لم أت مث همم

 روفغ برو بءىطسا# « ربدغاذدوهذوروذد 1

 | مسح ىف لامن ةيدصلاو هنرصندر رطل ماع ولءلبو مانو ىرق نءرو.طةضورلا كلت فو
 رادىلعْمدقأى ٍءْلاامل> رلاا أ تلاقاهآر نء لك اه نتتف» اهلادتءا أواه دقو اهلاجو

 هّضو راامذه تءأز دا ءاراسف لاق و اءاصأو زاحاربغن 56 ٠ راوحري_غراو> ىلءو كوادرب-ع ١

 جوراونامزلان ,ةعاسابف جرف:الاعاخ را اهرامط ا خرتواهراهزا جئواهرارض ان ا> ىلع عآو



 بترةفيلانانأ عافملاحرفلاا 4 لم ىضءاعوتعلا اوحا.همأاو 0 000 رم

 همرحو لا ماقمو ملغ ةلزنم ةفملل اد. ءهلراصو هلة اح ارا , دنه_سجت رو لك ىف ه-فياذت

 لدو ا! ةرذه* !وىدءجرجوه> ورح ن2 ن نيئهرئااريمأ قرد نبي ضرالا لقيا ناو ماشتحأو

 ءة دس هلك اذه كلنءأ ن مدامعأب هألاتو هو 'روذرا_ذبد ةّثانملاو 8 أىذلا مدالله ءااراظن باسلاىلإ

 ىنرطعتامأ هل لاو هانغ ف سسااوه ناك ثيح كلذ, مداسملا رس ةفدزحن 1 ىلا هلَوأ نم هل ىزح امي
 ا اي ةراتود يملا هين انك هب رم عاطل هم ءدح ىلأه لب 4م ا دؤكالر اص ىذلالالا اذ_هنماماعفأ

 "فازه « بفن حا وسو تور ٠نهاسقاو 4 .ةثال هللا كراي كلام مداملا للاسقف مداسغلل هلو انو

 أ نأىلا ارئاتموهواولفك ه 1 مايدتاو هللا ىلع بك اروهو م دانت ادن عنمرسم رج هقملخ نأم

 نم لزنامدعب سانا هلامدنافزعلا نددل لصحاسم وهنا و« !عنودحر د سان | اوناملااىلا ١

 ارادىرتشاهنا م الا ىلا لالا نم هل ىرح اء مد مهريخ أ ةداعلا كلت سدس نعهولأسودلْغبلا قوق

 دقي راصورادلا كلن ىف نكسر ىفاعملاةلماك تراص ص ىت> لاما نمةلجا ماع نفت أو ناكرالا ةحجام
 ميس سلا ىف تلو فذت مهملاف ف #ج مدعم لاراد م .ثرادلر اخنا نيديبل اني

 7متقولك امي هريخلاو ي دلع لا هئامش تلعح دق

 اممىل- دو ناسلات اذ هأأ نم هنب د1 له نأ ءأت اين همك .لكطع ورا دقرة:سااا هنا م

 قهسفنىأر الة دل ماكو مدا 200 اال .انلا اضكلاو سفالا هباغول ل_صحو

 هيراراصو ةرباو :اامراك-1أوةر ةاولاهمعنلا نمو اطع أ اعىل_عىلاعتو ناد“ هللار كش مم نلا كلذ

 رءاشلا لوب اعمر ١ اكاد دلال

 ىينادجلا لدقأف ىمدجلا ل 5 رم انو م. ع دود هل نءادو 95 رباو-:م هلو نما 1

 رك ا انأا ىف ساو الصنو + و ل 5 ا فل وا ى-الاو لدول

 ةدئراث [نرانانتارتءو 5 رصصاندثا هشلا دزعم 1 8# لها كلدودر مندا لكو

 رداطلوقلا قدا ميركى ف « هجرس اءاسدقىذلاءاك ردفاغ ىندل نم ا, |متعمدساو

 ىملافوأ ماركا ارغلا ءاكأو« رئازرازامل “ الاوهراصناو « ه_هالس معدّل 0 هلع

 « رباط لد الا نع ىتغامره دلل ىذم « ش

 هدوح و هناسحأب هلوشد د.شرلارادود دنع لوما عمد ءشرلا نوره ةةءاخن ا ىلءددرتيراد ةفيلخ نأ

 هيمهةييطةشتعو ةدعاصةهةعثرو ةدئازةمسنقو روسوزعو رورو همه م قةفياذ لز لو

 | وهرءاةيلاوزعلا هن مناعسذ تاعاجلاقرفمو تاذالامزاه مهانأنأ ىلا ةءضرمةمفاصة دلو
 يق ( نفضاوملا ني ز تق ودعم عمزج ايلا ىزنم كد ادبأ توءالمتاده

 ْ لد-رلا كلذ ن اكورورس» هعءازج .ان ل>رناوالاوريصعلا فلا رز تامزلارةىفناك هنأ( ىكدامو)

 ىحمتلدو نيتاسدإاو ضأن رام زالا تناك هئكلو لا 1-21هقرم لاملاريثأك هنامز لهأ نس-أ نه

 نسون أنم ةضور ىف هنأ ه-هون فى أر فام 0 نهةلىفاسمان ناك هنأ قفتاف حا الملاءام بغأ | ىو

 قراصصو هماهلا كت هدمعأف :ةلولادضنلال تءاضانمل اجا ماع ندورو 3 .ةو ضامي رلا

 000017 و ل ءاطع نعرااا لب لوتنأاىار ”احيسم و عدي واممهء ل3

 نأد.ال سفن ىفلاقث حايصلاىلا هقأ وش ليا راصف ماسلا رك لذ همون نم هبت أ !كالذدم م باع

 .جورأ
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 امك ارهآرذ صانرقلانبان اكد ىلا ىرح عسجر ل» ,مرتلاةفماخ تشنأم لمواقف كا عتوناكو ل د-أو

 تنأو لاءتنونحتام اقف ىت» را>او ذ أف كيلاملا تاسراو ىتّتلغاش كان او كلام مخ اول لاق

 نهرب رس ىبعاسم. .30 ل -ءاقةءراهلار ظنت كانه هيل دفءاذ .ل| ةدعأمراد ىلا هيت أوم ذأ مث تك اس

 هل تااقفا ا لا ةلانيااهآرالف راقالانهن اك راوح معا هكلوحو بهذ
 نمراتيد فا|هتطعأ كمعأد , ام لاس: كلعأم عم ى زارت_ثاىذلادب دل اىد.-س تاعقاف

 هذهو تلات ثى اع لجردنافءذخاؤتال تااقو تت ؟مضفءرجخآ ىلا هإَوأ نم ةفءلتربخ امل كحو بهذا

 أذأو ثر دلا ف مهامثدمف هدئغب ءن ام هقيلذتا ٠ نمد ًأنىلاعث هللاءاش ناو همأأ ىم همه ىرخ اراد فاأ

 مل كلذ ل ءني-و صانر ةا نسا تمي فاهن لع نال بولغلا توقباطب لرد هفمالن أ دذع نم مدا

 ِ ملف ةفيلدتا ىلع تليقأ ىد تدهذوأ نعم هر اتذخأهءلا تود ولا ءافاهراضدسأب رمأف ام ءريصد

 نم حءاسءفاح ناك همك اك أس واهب بحروا ماع دوا ملا ماقؤ هدد ندب ضرالا تادقهمأا تأ دو
 ريمأانالوم عم هل نأ بر رك دَدِقَو تاس لا, فق اوودا هو دا. صأأ ةفملح ىهسن لحر هنا هل تلا ةفاهازتشا

 رمأف من تلاق فقاووف ل رد لاةفدصلا ىف هم ع ةهخد ءانأ ا قلل ردلالخأ نهةءسا د نين مؤملا

 كهْذو هزم ةفياذنا ف ب.عتف منأأو هزعااما اود هل اعدو ةفيلملنا ىدم نيب ضرالا ل_.ةوريضةهراضداي

 هيل ىومَف ني: هئاارعمأم ال درع ينط تنل قدها ءأ تنك لهدا لاو هسا

 راظنااربغ, ا ىأ ىلءاهملع ام كل ع نبا ةفال كم .اع مث أن م ىو هل لاقو هنانج تشو
 ده مث ك- .اعكضضت هفرااناراصورخ" الاىلالّوالا ع نه .إىر ١ك ثتيذدملاو

 33 ءانان مه ذأ ىذلار ن لاق شرا تدورات د ةئاملا أطعأ ف .كو هم هل ىرح امو مداستأثد دحت

 عجم كسومبناملع اوهوراني دوران دهئاملاب قو دصلا هارتشاو قوسلاهاوخدباضدأ هدو

 لرسوم درا لعن ضو لاقو هود تشاو ةغماخلا ء«.اءدذامؤو ى- متنا ىلإ ديما ن هةناكمملا

 سن الم نع ءةسةملخوامهذر | ادد نا ةفيلذلا هلرمأ كلذدعو تك م :ل_هأىلات 2

 قدهدو+ وما واما ضب هنأ اكراصو هنوهَد2َ رادوسأ|نماد..ء< ءلاىدهأو ةلثبو رابكدا افلا

 كردأو* هع تقيم ديرو دمسلا لاعق نم هلك اذ هنا ل ءو ,راح مودةدةفيل نا رف دةونامزلا كلذ

 اذ مالك || نعت تكس حامصلادازرهُم

 جرف ةفيلختا ب أدسسلاك لاا اهعأ آ تلاق(ةئامغامثلاة.«ثوعرالاو ةسماسشناةل ءالاتناك اهافإؤ

 ةدءاهر 5 اماعهضغداز و42 :فروذسسلال وق دسك اذه نفد بواةاا توق عود رب ٍ

 اة وماظع مه هظ.غ نما لصح كلذ ْنَءَةكاملْه ا ملا لءعالوا بلع ل دءالراصونأم زلا نم
 تدئنادقوامن طر ةةوءءاارذ ته ةنتمولارب هلا عننا لاكن مراريصلا اهامع أ[ هاقرارس ال دهب

 اهنا ايست ةطال « اضرلا نم كنم ناك امىلالعأ تانالا مالح

 ىتم-أاي دءدىريص لدعدق] هب سس م.نم هتءقالىذلاا ذوق « ىتايص طرقل أوقر ى 0

 انولا ىلا ىىست لذا ىتومو #« 0 0 ءافصدقناكىذلا ىثععردكو

 افعاذاسد.ملاى-اامهتلاوق م« اوعاسفامنذ تين ذأ ىتأاوءد
 زاد تارا النت دب توععاارثا قر عامي و ني: هرئااريمأى لة 1 زهدمسلا هل سارم تاتو ,اءاو

 نءباوملادرا مبا |لسراو ميحرلار وفغأ اوه هنأاه .ج بوتذلار ذئب هللا نا هسفت ىف لاف ثاعكا ا.فهيلا
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 ناكوىففطاىذلا هلل دملا تااقم قودزصلا|اذهى عيةهضوو يت .هذاوود مزه دمسلا يم م تراغدوو

 قل نمد ا: نأ ديال كة داعس ل> أن ءالااذد ىلىرحامن 0 ءءء نم 1و لش ارئالا ذه

 اناس .« هيصة ىف تنك ىذلاد .ثرااودامأ ةفءاخاهل لا ةف كانغ ىفامسس نوكءاريثك الامد.ثرلا

 ىناطعأو ا ضءةئامسمأ ين ريض هناف لّةءلاو ريخنا لءاةاارامزلا كلذ هزم للا

 00 جيلا ملاكلا ادهن ءعدد] تلا ةؤىلر دف هتكراُ# سو ل 1 فلا :ؤغىَ 0 أمماد>اوار أاندو

 اضةةءاوممان هناك تاك 00 رع 1: تدايوزكاة زعمت هنهتبارذا بدال ايعاسلغو

 تماةذ يمان هنن ماب اس4 لاق منها أو سأ رثاىلءا لا هذ هت داعس ل> اله رم بمص نءهللافدكو

 تنتكفا 4| مهرضحأ افهقرووهأو دهنمءلط تهدأ اماذ امهلاىلاان معاد هنوف مانو تماَو

 اهاريشا دقو دامصلا ةفءل - دنع اه !نماس4 ىرحامو اهلا كريت ةفيلختا سحا دوه ىدلازح تلا ىلا

 نناناكدنءلأشاورهاو_+لا قوسلا اهم ضماوه-ةرولا هده د_تهأ تلاتو هقر ولا هل تءفد

 نم هقر ولاذ- أنا م ةعاطو عمم ةفيلخا- 4 لاسةةماك_ةئالو ةؤرولا هذه «طءاو ىرهوملا ص انرقلا
 درؤ هءإع 00 د_ثرأةصانرقاانناناكدنعلأ سورهاود-ا قوس ىلا اهم ىذه مو أد دي
 كولعع هنأ هنظلاهأر ةءلو اه اخ أو «ةرولا هلو انفك ةحاح ىأ + !لاقو «نمعى هرقتحاو مال-ىل| هملع

 أرقان كاوهقدصلاب لةحاحال هفيلخهأ لاَقف مهرد فصن هطعأ هناماغ ض عا لاو هود هنم تلطد

 داز رش كردأو هنأت ىلع اهءضوواهلمقا مةام فرعام اذا ميفام مهففاهأر قو ةةرولا ذخأف ةقرولا

 حادملأم اكن ءتتكسف حامصلا

 صانرةلانباباد.ه.ااكلاأاأ ىنعاتلاق( ةثاسقامثلا دم: نوع رالاو ةهدارلا ةلءالا تناك و

 ةفملخ هل لاسةف كدب نب أ ىخأ اهم لاقو تاق ض وتو هسأ رىلعاوءضوواوا.قاميذام مهفو ةقرولا ار قاس
 . كذالك أت أشكل ىرتش الأ :ال وأ لا عة ىد راح قريستو هم ءأأح ورب نأ كنك 43 ى يمد 5 رئامو

 نمنيددع ىلعحاص روب دنمأ» ةرفاعهللا اطعأ ال تنسحأ, لاق ياللا ىفادرلالا اهانأو

 راند ىاأ اذه طعا ن عاب ه] الوؤو فري هل! نس تاكد ىلا لح رلا اذه عم مازممااه4لاقو هلع

 ادد .طعا ن سحاب هلالاقو فريصلا ناكدىلاةفيل عم نادعلا ىف ةعرم تلا ئابعراو كهلان م

 .امهديسناكدىلا نيديعلا عمم رو ةفءاخ اه طخ أفاهانإ اطعأؤ بهذلا نهراشيد ملأ لج را

 اهائمةلذب هتلغب تنس فو ةلو نان اذلاوك.اامااوراتند فلا ىواست ب روررزأ 1

 نافاخاىأ :اهنبا بل راالان[هقم ماوس لاس ةذ ةلذيلاذ ذه بكرا هننامساي ة-فيلخن اسقف هع أم هجر

 كبصواب ول ةماهعكرفامكرل يلا وكر ن طال هتلاو صانرةلا نيارحاستلا هل لاق ممر
 ريمكملاراجلا اذه بكر لام[ تاقاءانأ لاقو ماق مهما ءاوكهضق ضرالا ىلع هتعرف خ صر اهمنذ
 هتدب ىلا ه1 ةزو عدو مهد راما, هاعاون ,؟:هواريمأ ىلا حارو قويسلا ىةفيلخ كرت صانرقلانبانا

 موءااهفيلخن !تولوةب م هو نعمت :هةرادلا ل هأىأرف 8 رالار اظنما تممل ا ىلأ# هد م1 :نأ م

 قاهدد و هل هانوة<داّوقاذد مهتم ادع اولا ةذدإ بأن م ةئارأ 1 !ه ذه ىرتا» ا ااييوهرم

 هفياذعاذار مالك-ل| ىف مها «ةيمذ همئذ فر 2 هو :الالا تاغامو ه-:. .لااخ مق را ماع اكل راعاا

 هلك هىاولاتو هللاوال لاذ كال ىرح ئدعأ في تاكل ماب كلاعب ةئىأ هلاولاقت معاعل + 5

 لاف ىت» راح اوذخأ فيك ةةيادنلاقف كار دجو اف كاوءلطو كي راحاو ذخأو كا اامءاسةعاسلا

 دحاو



 ا

 7 0 هءضووةراسملاىلا هءىقأ و هسأر ىلع هل. ه2: مظعأ هلو ىلعر دقي ملفهفتك ىلع قود: هلا

 تمم قود:دلااذ_هىفامىرعشت ماا هسفنفلوقيراصو هل ىرح اءءفركدغتب دعتق سعتدقناكو

 ئدىأ هسف:ىفلاقفر دق لف ءهف» نأ اع كلذدعبر هراد هل_خدأ ىتح قودنصلا ىف علياعو هرادباب
 لاعفر دق ملفلفغلا ياعم هءفامرظنأو» رسأ نم دءالف قو د:صأ || ده تيرثشا ىت- ىلقع ىف لصح
 تددأ |س اء ىلءءاح ف ودذصلانآل هيفمانت اهذوم د ملف مان أ تلط مث دغىلاه.لح أ نأ هسفنف
 كر دأو« ./ةءراطدقر موذلا 4_:عرفو ةف.لخ عزفف لر ع ئشياذأو ةعاسرهساوه-ةوف مانو علطق
 حاسءملامااك-لا نعت ةكسف حا.صل ا دازر مم

 دارصلا ةفءلخ ن أ دمعسأ اكمل اه ىنءاب تلاقج هئاسغامثلا دع نوع رالاوةثلاثلاةليللا تناك الن
 ان هرؤناكل افو موذلا نم ماقو هلة عراطو عزفف كلر ئثءاذاو هع اسرع#أ قو دذ_ضاا ىلع مان أمل
 ريخ مرنم ىف لص لو ىذ وكلهأو مالظلا ىف ىلءاو ما هتف تنكول نال هتف ىناءجام ىذلا هللدجلا
 ىرخ أ هب رند هلاقواعاق فاش ضونف لّوالا نم رثك أةرمىناث لرد قود:صااباذاو مانو عجر هلا مث
 لهأأب حاصو ثلا نم جبرشف احأرسهب ىرخشإلام هعم نك لوو د !ذ جارسس ىلا ر داب م هعزماكا
 ناف جار ىنوقل الاف ةفيلخاب كالاماولاقو هح امص ىلع اوشن اف ن تانهرالا لدأ ارثث !ناكودراجلا
 رم قود:مل| ل ذق برضو «تمب هء لخدوه ذخ أ ناحارسووطعأو ه_.اءاوكههضف ىل_عاودرخ نجلا.

 هدا تأ, 12: دقو ةكنم تناكو قو دخمأ اف: ءانىهو ةيرو> !.ءاكةيراحاذاو قودنصلا تفوهريسكو
 لاقواببلا ضم ةفماخأاهآ راماذت كر هد قمضلاب تس>أوا مفمع تدتفو تقافتسافةعاسلا كلَ ف
 ءاندر كال اانهام ةفملخ لاسقفاسحرنو انم عاب ىلتاهتلاقو اهندع تدتفف تنأ نبأ نمىق ددساب هللاب
 تلاق ىتمب ىفتنأ اس4 لاقانأ نسأو تلاقاونا م تنأ ئشى أهل تل اعف ةفيلخ ترظنواو فن ف تقافة سا
 مودلااذ »فو ئتنراحالات ذأ ةنونماب د.ثرلا د ىأا-4لاتة ديثرلا نوره ةفيلدنارمهق فانا مأ
 ةيراخلاتءوءاملق ةعان قود: فلا اذه ىف تذكو ىمدىلا لن تةحورانب دو راسن دةئاعْك ب رتشا
 0 كل ذرعغ ىمك فرعاانأو 2س لق ىم لابامدا.صلا ةفءاخ ىهسا لاق ك معا أمه تلاق هداك

 ناموب ىل هلاوانأو ب رشد شالو هللاو لاسةف لك ب ْئد كدنه له مالكلا اذ-هنم ىنعدتلاقو
 ىذلاىود:ملااذه ظؤح هللا لاق مه ارد ءءامأ هل تااءذ مقل ىلا اءمن" الاانأو امش تاك أام
 نمسلطامقتااقوةب راجلا هلع تكهضفاسلةمتمقدو ه-.فىمناك ام تدروأ ىنالفرةفأ
 نب دقاراون اكدقوةراسحلا لهأا»اصو توبا نم ج رخو ةفيا ماسقف ةعئاج ىناف هلك آ أش ن اريج

 رخ آو ف غرب د>او هل لزنف هلك 1 ئذىدنعامو عئاحانأ ىفارب ان لاقفةفيطخ ا كلاءاولاةواوهمتناف ٠
 .اهل لاقواهيدب نين عمرجلا طحو تد.ا لش دوهر ص 'ال_ةءافةرانك رش آونمسةهطقب رخو ةرسك»
 ىرشان ]فاح اق: 2 ن رس اةامرو) يلد هدواد دهم لكلا ىذذ مل تلاتو هءاعتكهذف) ىلك |

 لهأاد حاصوةزاملا طسو فجر وةرجل اذخأ ُمةرملا هه كل "الم انأ 5 ةملخ لاسقف تومأف ةمقاب
 تعط ةنكءاوتأل أةىنو هتمطعأ منأ مهل لاسقف ةفيلخ اد ةلمألا هاه ىف كتءمصمام هل اولا ةؤةراحلا
 ى د. ءاءاسم لاقو تددل ااهنلخدوةرملا الذ هلقبادهو د رياباذ_هوزوكماذ_ههل لزنف ىنوةسأف

 كثب دع ىننثد -و ىنيإك افلا ةفةعاسلاو ذه ةحاح ىل دام عدت ن] اقف هاج كل قدام
 درا نوره ةفيلدلا هد راح بوملقا !توقانأ ىسفنب كفرعأ انأف ىنقرعت ل تنك ناكل وتااسقف
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 دامصلاةفيلخن ا دمعسلا كلم اسهمأ يسع ع نوءد رالاو هنا ادم ةا|تناك او

 اهو تارا مش هنم فغالا_ مذ ىلءاطْئ ه:ىارامزا : هل لاقو فما: :الاغو و قاروالاز م ةقرود- تأا

 هللارالا ةررةالو لو> ال لاةورةء>اسهلار اظ:ذاميةامأر ةاءإ لاقور عسر زوالا 9 9 العا

 ترض ُهقرولا ف مط نيم هؤاارعمأا» ل |١ طع ميقتدأرام .رفعج امري خرب ةفيللنا اسقف ميظعلا ىلعلا

 لود وهو مات ما ص عهثام هف اخاونريضو ٠ ار 0 ماه اضعه أم هن رمضان هقم ادنارعأف اص عه امواءضلا

 نانمنهوئااريمأا“ ر ةود لاف ىءالاةاح 5 نه برضو سدملا ل هلافلا شرك أءسءالا اذه هان 1

 ىرتخأ ةقرو هلذخ أ نأ ناددؤلا ارت اقدص نمو كرئانات طع عدد رب فرك و ر دل ىلا ءأح ناك ىفا| ره

 هأ عاطوةقرو ذا نار ةءحاد .هنلاو ةفءلهن الفور ةف ىلع هنو ءتسل هب عد ريف ئثا م هدأ علط هلءاق

 دامصلا ف ا م در اناس اان 421 0 7

 2 اردساو ةقرو كل ذر ةعح لا ةةىلةةاوءاطت ىتددادغ اعدك انا لهري_ل ايهللا لرش

 نئاا 7 كلام ةفملدلاه] لا قف تاكسواهار ةوه5 هتان رفع اه[ ظعأو ةقرو مل رهدن دق نلاكفت

 هل لقاند- :عقزردلام ةفيلخلالاسةفأ ثدأع صلا ىطعد ال ةقرولا ىف عاط هنأ ن ّس .:«قااريمأاب لاقف ىع

 لاةؤقزرابف هل علطر هلهل ةئلاثل اذخأب هءات نانب رهاطلا كدا آى رفعج لاق ىه-و نه حور

 لائفار انادزانضلا ىطعي ,اسهبفاذاو هدا هل|ةقرولا ذخ أوهد. دفا هربغئءال“ ءورو هلذخأب هعدةفرلخلا

 ريض راد را زا لع ءالعل فران: ك1 هالا كل هللادارأ ا هددا ل ةعدود

 هآر تالا ىلا لدوا اف هن جرجو ةقب ءاد دمر فعح طخ أوه: م ةفملخنا كو ذفاندب كهل ءاالربعك

 2 ءاخ هل لاةف كم حزع وهو لنف :ءؤااريمأ ءكلاطع اما ةماع عذأ دا صاد هلاعز هللاقذ مدان ال د

 ادحاوازانن دتذ>اراصع## ا دقو دام ادرسأاب ىبوماقث نأ دب رب ل هوريقشا١ تةدص هللأو

 كلت ىلعوهو مدادخلاهرلفن اذه دخ نت ىلءىرت هءومدو جيرتنو مداخ 0( و دلا نهر مد 2 ا

 هنم اع : او هبدج ىلا هدد دة هو درق هو دون أنا ماغل | ىلع حاصو هم || عمد ةقداص هنافرع لالا

 ضد هاو ككوف قد بش نلا|ازه زخاءغأت :لاةةسهذلا نمراذب د4ر , ام هءفاذأو هدصغأو ههه84ر جأاسك

 ترضلا ين دقو حشو ةغياائاران دوران. ةئاسملا فخ أودامصلا ةفيلخ حرق كلذ دن مف كلم ا ىلا

 قلخاع .فاو ةرثم ,ك هقا-ىأرةىراولا قوس قدارصلا ةةءاخريع هاضقامذا ةناىل عت هتنادأر أ (ااو)

 رامقلا لانة فم هريغورا# ن ه سأ+ !!نسد قدوم دقت مد ساخلا ءالوه :هىأهسفن ىف ةفيلخ لاف ريك 2

 مداخ هملعو قو كذدص هي داب ن ول 75 1 كل ع ولا ٌُط 0 0

 لوو ل1 قودنصاااذ4ءاطءلاب ردا ورط 2 نملاومالا ب ايزأ ايران لوةدو ىدان هَدْلاَو سااح

 نمدحاو لاو م, و نيا ران ميله كب ديشرلا نينم ل اريمأةجوز مس امأأثدتو ل كارلا اراد م

 نيسودتر آل اذا انايدنب شعب ىلءوذ مدام هما ىلءاموأ امالاك لوقأ نأ ةرطا توه نا هتناورادقأا

 ةفيلس لاةفراكاب ,ةدايز ودفع له ىدان ءماألاقف رات دك 2324 ” ام لصو تامل هءؤرادخأ اديازت مار ايد

 ىثاو اذا .اولاقو «. اعاو ؟2دق) توات ا ظ00ا53 ةفيلس مالكرا ماا عممامافرانب دورات ده اعييىلعداصلا

 السا راما ايف هلالا هعيبأ ام هللاو ىذاوطأ |لاةفرانب دورانيدةثاملاب ةفيلخ ىلا عمد

 بهدا دعت مداخل اناث دقاعل ات ءقو ىمداس1تاىلاهماسو به نا ةفماحخ جرح امىهذلاتادو

 لجدامصلا ةفيلخ نا مث كال ل: تح رفق لءثاعو دم هه زةديسأالعأو رمهت) | ىلإ مج رو هدوم قودو
 قودتصلا
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 لاوس مدع نب اوني دلا ةمودع ىناحو ن.:مؤااريمأاب كم ءاعمالاس !(لاقةفيلذنا ىدب نيب رقعح راضصامأف

 يا هج و مد اال ءاع لاقو هسأز ةفيادنا عفرف سيعجأ] آىلعو لو <: !ءهقالصنلسر 1

 رح َكءلءناك ىموةفيلدنا لاقف هءاعب رح الوهم داح ماك-تد نينءئااريممأت ذا ن ءأرذهح لاستق

 --- نءان الوهاب تح رش ى ارةءحريزولا هل لاهو هكر رباسع م اك.ةءارزولا ديس تنأو مالكلا

 ا را ءاعرمعت موهو بأم رافق او دأ. دأ س ليغ كاك ريو تمار ءالوات ل 901 ارةىراددنرأ

 ا كن شامت ىلا لعن لف نب درا أما تهذو د. فلا ءةملع دق هنأ ناهس لوقو كذم

 ههل 1 قمل عع هأم اذ كريغ را دل هقر وذ او سا أءالؤ ةكرشلا ف ضرغ كل ناكن اذ نيملعملا

 ةاودامعأ ان | موو تايرو حالي 1 55 ا. لا ردصضلاق سكن 5000 لازو

 رد ا ل !اهرجأل د3: با .1:تفاودنا نيتمملارممأان كتايحف رت لإ 1

 الر موب لانا |مئاملانةدا مس لد ىل ءهإ درت ارا انةواقث ىدن ىلع, هل هقدر نأف هقحءانمقىف

 ديالولا بت و ل و كد ارفءاب لاقوأءطقاهمطقو ةقزو

 لاو دل اىلاريزعتل | لقأ ن ملاكدنل ا عاوفأ ن ءافذد نيرمشعو ةفالفللا ىلا لمعلا لق أنمَتازامالا

 رقمدأب هقدلتللا ل امعأل د د6 0 ءأ أك. زهد ىف اروالا بدك م مثنيةمؤاارمأ اد دعا طواعو«رف ةموس

 م امنأ اهرماودامصلا ةفم اخو خا نإ دنا أ 3 ةءوةزم< ىلا صتارنءرهاطلا ىنان آى 5

 ف اللعاب مف ناكولو هل كام ام ناك د أروالاءد_ه نم هقزو

 0 كالهو أ عطقوأ قنا ون اكن أو هم ءاعاج لأالو اهابا هدك-لمو اتم ىمقن تعزت

 اذه عاطن اع ا ا لا اقمالاكل||ذ- رقع عام و هب ىقنأو

 10 او ل دم هناالا ىقءامو فل دقه ءارللا ن كلو_سلاا نت وك اهنهفالتا وش نيكسسملا

 هد 1و ل[ ار ةفماس ل ةعزا امذ هب لوخدلا دارأو«د ىلع ضءةوداءعاا ةةيلخ ىلاهحوت مثهّللا

 لزءملار را ا وه عمدقفريعُش س عأادمعلأ اذ - ه ىلا ت ة> ىد معي عا

 فقومرد:ىادقو نا ءالؤهنوكت ىد سدحلا فل ام لوب وشو ههادقو هفلخ كداامم او هنارتاس

 يد نمد: كذا دامصأب كمبو ةقراذل لاق مثزيلا هد ءعمس عاعق ىتح هارثا.كرفع لزب لو برهأ نا

 0 وهودفع مكاتظا ىلعد امصلا ةفيلمخ نمع تءقوفريك الارتسلا |عفر مث نيدلا هءو- ىناحو م نيزهؤااريمأ

 ا | .الوسواله أل ااتو هملا م دقت ه ةقر ءعأم 1 مد ىف ماس.ةةلودلا ب ايرأوهريرنم ىلع

 ىلءاولم ةأدَوْللملا انا اوالات رعشا ذى ملوومورتو كلا سرح أ ادعاق ىت) ا

 تمول 3 كدا م هلك اذهوىد_->و فقاوانأو ىنمُلومماااو ةطغقن اولال افادكم

 0 نقتنأو ووش 2 تاطيق تم>انأن ن؟-اوراذدة' اع هزمأن هلي انك اعيرسدار 0

 نا نلت ةجوملتت 0108 نايس برنو ادهر راب |فرط مفر مث ةقمادلا مستتف عضوألا ادهىف

 نكءلوامحتم ترص مودلا كاراوا داس ص تدك تنأ نيئءئلاريمال د امصلا هفيلخ لاسقف قاروالا هذه
 نينمؤملا ريهأ هيك رمأ ام لثة ماو مالكربغ نم ةعرس ةقرولا ذخر ,ةء>لاقفهرقذرثك هع انص ترثك نم

 1 أ مث ىمداطصدو ىمالغع >- ريرامزلا! ده ناك نأ تاريهلاقوهدب دمودا.سلا «فيلخ مدقق

 حام_صاادز رم كردأو لاق ماهل مية ىل ماطئثىأرامزاد 0 هن انا 8ك
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 مدظاود.ءءلاو كءااملادح والا لصوأمف ةفالانارادادصاتهراد نم مجرخ : ةفماخ تا ع هفالدلا

 هم ماعحاصف «:مدخ قم ءاامماو سلاح كولا :م طخ ىذلامدالاباذاو مهلمأ ف ادوءةواما»ق

 قة هآرهنادامسا فرعا! قدا, ماانوهاذاووه 006 مل مدادلنا هملات 2 ءااماان مماإع

 هل لاقو هءاع كه هناللالبأ هازال انامالا باهمأ ن وكت اذ هريةثان ؛ رة انالال لاق هتاذ
 أهلي د5 امد م :نأدارأ الدّرص مداهقتا تا مدا. داب تقدددقل هللاو

 عقرف ع .اظعءحارمعت اذاو «ءب ء> ىل

 هءلا ضوت مداخل اهآر اسف ةفراملنا دنع نم جيران لكم ربا ارفهحرب زولاناذاو ريت |امراثء!هسأر مداد

 مداخن او هدمدارصلا هذءا_خ فوود ثقولا لاط ى :> نانشامامهوناث دهرا اصو هين نم ىدمو اغا

 ريع 3 ىد أب هلل اود دءا هيلا راشأو هنعد عب وشو دان صىااهرأ أضر» هل هقوقو ولاطاإ# هرلات فدا

 رب زولا عم ث دقن مدادلار اسورفءحرب زولارو ح بيس ببهيلعدربتأ ىتت#او مداد «هم«ف حورأ اخ
 لغاشتءو سا: ةلاعاتمزخأ هن لكو لءةث لك هلام 5 نطاقات ةفيلع لات دارا نع

 ند ننال كابل دبداف ور تارا ىلا ف تاقنالادل سرك فنا نإ 2 دانأ موماع

 وردا للاقؤ هلدلوةءام فرعي هنك-اومدادا عمت دقو هيد بريشرو هورفهجا بأ هآرورفودج

 ريزولاانالو ماب اذه فرهثامأ مداخن ال دنصدل لاف نيكسلا لاس !١أ ذه كذم بالطب ئثىأ «.اءركذأ 1

 مدان اهل لاَقف دعاس هذهىالاهتد أراءانأواذه فرعأ نبأ ن هو هفرعأ ام هللاو هرفعتح رزولا لاق

 7 عجراتاتمقساو !.شت فد امنا تنك ةلدلا لاذ نم كمان نال داسعلاذدانالوما
 انام ردأا طو فافقاو هتد_توهءلات اصواط فاو ذأ دق ملام !لكو ىدالب ني:موئااريما

 تد رأو ب نق قي تاغقأ نونا نا اقع أاناذةةدل طحن لذ مان تاه ل تاقق تاكم عسب رأ«همو

 لاك كرذو 0 ان ,طعأ انأور.هةلا فىلالاعةه] تاقف أ ثدعف تيأراؤ اش هءطعأنأ

 لا طف كلن تاذتش او كت مدخن تمتف تن تع أي_ثءيطعأنأتدرأوى دب تددق مويا ااذ د ىف

 ا

 الأم ذل ١|نءتتكسف حاصل داز روض ةلوذاو 2 هوقو بساذهو هتصقم ذؤرمالا هاع

 االد:سنا دنع كململا اسهم يعاد تلاق (هثاقامثلا هدب ثوء:رالاو 1

 هفوقو بيس ا ذهو هتصقم ذهذ كلإ ذدعب هل لاقدامسلا ةفيلخ ةداكح ىكمربلار ةمد 5 ىفاوطاا

 ااهضقت 1 ا لو فلات |انقفاج الاي - ةاوطاب لاو هن م .: يدأو طل مالكريزولا مىأم و

 |هفياذانالوم و ءلاعصأ ًادقو هكءر ؛:نيدولارماو ةطاده لافالا لانك .تارطاا نم هثزاب 4و ةرهتأم أهل

 انواشأىتح حور ال 0 .تلااردالاهردص حرش ئثهلامو لا ال لدتتم نافل و رفا قد

 |هروض> بهس بول هلأ توقد - ع ىلع ه. ءاسد و هنام ب ر 0 ,هنلا لعلف هيدب ند هرضحأو ةغماذن اه ءاع

 |ىلاعت هللأف لي 7 ءام لءفأى ألو ا , مداسخلا هللا قنة تتا |ثن !نوكتن 2 هيف نا ل 0

 |ىدع 0 ةءحريزولانأ مث دأ ا!ناصأو اهعر ةاظفسرا لطف هلامادأ ني مؤ اريم أ ةلر لاك ر كمقس

 لئامسال حأام كلذرنعدا اصلا ةفيطخ ا ةفداصلا نوقراقبال مأكل امهلارعأ مداخن او ةفملكت اىلإ

 ١ داك ناك نانو قاوملا ىلع قئوس فن لام بلطال تح :ال اي ولطم تلاطلار اصدقريقشان

 ا رعاسشلال وق يركن رك مل اريثكر دصلا قم ضرالا ىلا هسأربقرطموهوا د ءاقهدجو ةفيلخلا

 ةلؤطب حنءريصاانوكر ف,ذاو # رماعطرملاذ :| ىلاةىلءىلامو 5 ىلذاوعءاهمع ن اولا ا 00

 ٌُ 1 ةايانانغلأ ار نمىلامدقو #* اننيرداددق ساكءااواه سالو هريس ىف د لرعهأ | اوم ىلع

 | الف
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 رعاش !اه.ة لاقىذلا دوعلا تذخأمثرستقت ن ,ملك اهببرطنادعةيايشا|تطداومامث

 لضافالا نومرك الاهبلان 2 اد ا

 قد ءالج نلاهتنغت أ, ام :اننواغأت م لبقلك ةايرفا .ةؤلطتو سك ٠
 رءاشا!ناك_ةاهدلو ىلعةدلاولاءانف ا ه-ءاعتنف اواهر 2<ىفهتط-و هنادآتَكر عومراتوأ تدْدف

 تاء الام ا هاهدوع ىف واق لاق

 لناقىوهانأ ت ريو 0 موفي لن اك نم اعلا » ىمعالا ارثولاب تصفأ دق

 مفىذن عى طاب روصم « اهفكص نه هل ةءراح 5 مل-لا لجرلا لةهدىدوب

 0 5 ىوملاىر#دوعلاب تسحدق

 نيومأ بلا تنرطأو ( نب رظ انلا تاهذأ ىتح ةلءاك ةيون هس ءاع تدعو هقد رطةرشع ع دزنأ تنؤيض م ظ
 نادم ,.لا نه تدشنأ مث ظ

 دفان الهميعتو # رئاودم هلاسقا ددخحم رورسا|ه.ف 5 كراسم كراع مدق

 جاسمملام لاء اطتكات حايصلاد از زر كردأو «

 توقد ر ال انأد.هىلا كمل اا همأ ىغلب تلاق (ةثاماهثلادمب نيم رالال ةيفوملا ةلوللا تناك ايلف )إ
 ل ءا كلذ دعب تماق هدد زهدي اىدب نيد راتوالا تدر طوراوُشال اتنغا-1 بولا

 نع نا مالم ا ف تلقوا اهقشعت نأ تداك ةد» زو دم سأا نأ ى .- جامنث لكوتبأو 9 دلاو

 اومدقمث ماعطا انف اوم دقف تدعقو دز ىدد نيد ض ال راد ا نامثاهةعف دش 7
 1 دلار نبل هاو يد ا نو ىف ولان تر دتغازبق ةدوتا# أف ملا همف ىذلا نلااومدقو ىولملا

 ناقفايبلطأ ىيريصاتملا ضءب ف ااهنهفرا ىراوعتلو درب زو دوسلات !اةف معان نضرالا لع شدني اطناو

 أوعمشل وريةةروص لهل نأ ت رع أمم هدى :اواقو دؤع اس )| لعامادخلا ضعءبا تلاق مم ةعأطو اموال

 اذاو هتمقر ب رضت »أسم ىلا اهنالاقن ملك 21000 ءاودغ ىلع تماو تدامو َتقرْس دقن راحلانأ

 ضءدهما امهقتف 7 ا لالا سام لو أو صخقلاو دمعاا ن :مةعاسلابلا ىقأدق ةقيادلاو

 نيو ضرالا لمة: تتاماماد] لوقداس معة راها هلأ ساذا هنأ ةدمب زةدمسلا هت صوأ تناكدقو همر ظ

 هليأ كرش 7 ءاحلا لاةف تتافماعطلاب تصغب ,ولقل|اتوقا كا أر شيعت ىديساب هل لاقو هيدي

 لاماوتأو اه ربة نبأ لا ةريصقلا ف نم لكن مات وععممفرصتلا لس دوماق ءوساا معاي ريدا

 د-كنأو كو ربقلا قئتعاو- أصور افا قامت اذه هلو اير: معدل, هيراا#

 رضنلا رظنالا كاذريغ3ل-هو « اهتسا قت لاز لهريقأب هناي نينجا
 رمّتلاو نسغلاك مذ عم فكس 0 ىتفأ الو ضورال تن أ امربقا ا

 نزال اةءاغففودو ريقل أ دذع نم ماق مت ةينامز ةعاس لا اند تكسوأ دب دشءاك ءاسوباع ىلك ةفد :ةفياط انا :

 ترض أ هيف ني هريض> أ ا[5قودؤصا |تافمدا ءللتلاةف تءدقا تلمح نأة دس ز :ةدمسأا تاع

 وذو هيرخشا هنأ اهب رخشل نم نع طرتشاو قو دؤفلأ عقد محا مداخ ال تااستذ هرفا عضوة رابدلا

 ءالوهرمأن مناك امادها هرمأ لثتمأو اهند :ع نع يرخو مداسملاهذخأف هزمث قدصت م لود

 ىلغش ىف سءا لاق حالو هروذب ءاضأو جاممصلاا يم أ ان هنافدايصلا| ةفياترم أ نم (ناك امامأو]

 رادفهءلاحورأن ىف دعاو هناف كوسا ىنمىركش ادق ىلا ىئاوطلا ىلا اور ند ناس أو اذن
| 
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 2 ١ وك رو او والا

 أنما مااكدلان هتف حامصلادازرم كردأو 0

 اياطالنا نأه عسا !كلملااهأ ىناءتلاق / ”اغئامثلا دع. نوثالثلاو <. دانا تناك ام اذا
 دام_ضااهجوق مةيد حرفأا١ اطعأو وهعم حزن دةوداطصدوهوداءءملا اةقما ل ىلءربع دق ةفيلملان الع

 دء_صلا ىلا ءاطام هبافد.-ثرلا نوره دف ادن ارثأ نم م(ناك امامأو ١ رمأ ن مناك اما ذه هتدس ىلا
 لجلال 011 اناة دب زتناكو سولةلا توقد راما ن علغتشدام ل>الالاصنةلاو
 ٠ مائل اذي ذل ترعدو تارشااو ماعلا ن هتعئتما نط وللا ولا كاكاو ؛اماه ذدخأ ا وب ةفرادلتا

 ١ ةفيللناناتماعاماف داكمملا كرش ب ولا! تويت ضنت قد ةزهالو أ ةفاللل اند انغرظتنت ات زانصو

 ا تءضووراذقفالاو ها لا نمترثك ًاورادلا نشرغد نأ ىراولاترمأ صقل او. , دم_صلا ىلا هب رخ

 ظ جينبلا هيف تعضوو روك ام طا أ نمةوالد ه.فامزمصاتمط كلذ ةلجنمتلعو تان ولحلاو ةمعطالا
 هدام ود ىلادازىلااهوع دو بول ةلاتوق ةيرادملا ىلا ىضعنأ مادا ضء»ترمأ هنا ُمهتدفدو
 | ثءوعرقو اودووبلاتدرشدقنينمؤااربمأ ةدجوزاف لوقو نينمؤلاريمأ جوز مماقا ات

 0 هد. ره دءسألو ىلاءث هن ةع اطوامعمثلاتؤ َكَدع انذص نهْئ ىلع جفت: تأ تتش اف ذأ بمطا

 ْ نم جاستحتاما وه تذخأو برغل فاسو .وها؟ملءة لو اهتعاسوا منو نم ةقات ت هوما مناخ

 ْ تاقانعاع تلخ داما ةدسب زهد ىلا ىلع تلدخد ىدح ةرئاسلزت لو مداندللا عم تراسسو تالا الا

 ظ تانحلاو عس.فرلارغسلا ىلع مالسلا تلاقو اهيمدق ىلع ةمئاق تضون ع ةدبدعأ ارارما هدب نيد ضرالا

 تو ماوعالاو ما الاف مدل لاو ل اءقالا هللا لأ هن هوم اا هم ١و م امعلا أ داس !او م.ذملا

 تأرذاملاجو امتدح ىلا تراظنو اهسأرة هيب زةديسلا اهيل تعفر كلذد: :ءقمأ دولا اوىراوملا هل جنم

 ا اروزف اهنوذح تذكسدق رود !فراطو رهزأ نمور قا هحوا دوما اهمئامر دوددنا هل سأةد راح

 ْ امتوك-ن نم حوف كسلاو ان ترط نهل- الا مالظواهرعنم ءماطت سهلا ر داكار وناوهجو جهتاو

 ١ ىققرشأدقماتلاردملااهناك اهدق نم لدعن نانا نر نايم دال واهتعمبنءوهزتراهزالاو
 ظ كا اهت-< له ذئاها شن أح ر 1 نم تغ.دوا هادح أحس وراها: ,< تازغتدؤو مالظا منج

 ٌْ اهاهاضن عقر ءاشلالاثاك . مواهب سو !هلاو اهئاعغ لهاا انف ملك اوقرادر ههي.سنوأهرظن نم

 6 رء٠متاظحلاهذرطن ل 0 دوءت حاو راف تيضرنأو 4 ىل:ةسازلا تءأر تيضغاذا

 | د_يءاجم نيلاملا ناك « اهيتاقع نيلاملاىبستو ٠ ددرتنمىكو اهب ثبت
 | ىلع ىمحر فت ى> ىماحا بول ةلا توقاب اسمح ريوالوم والد[ تاتو درب زةديسلاتامث

 ظ | رهس «.ف لاق ىدلا فال تالأو اهدد تدمو تسا- مثةعاطوامهمتل اغذ كَ اذص نسحو كلاش
 ظ تريطت تنأوهاوح نمخرص»و # اقوثراط ىلقراطا اذان أ تايبالا هذه هفصاو '

 ا اف.فضوأ 0 .ةثالو-ق ل-ةهف # تع ربناسنالاكءمقوت ىلع 3 07 كلقىوسنسخ ا 2

 ١ كو تعار لا ”وصةرارمقو ه« كعاز لرا ذع عل او بانو 5 برطتتن افءاسش دام نو

 | ةيأم هلام أو فدلا تط> من اك-1ا مهي اهوريطا|تفقوأ "- تاغواريشلا ايزمض تدرض مم

 : لك شالد ميحص ند ىلاريشد 75 عمد اسصأب اجت انانيعااخ ا

 لوب برط نم تقولا بءاطا # قاغالادصقلاهلات مااذا اضدأ أرعاملناقاكو

 ع
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 نامثالا ضءةتو نازيملاكسّعنأالا كراع سداوانتعم عم, .هلا ةانقمبلاجاتيغام ماني ولاطرالاو
 مةعاطوأ همم ةفرل لاهل لاستف ى ءامرت الوزيدوفلا 6 ىعع عرسأف ارانيدنءررشعىوا داك مانعمن اذ

 لدو ىت>دامصلا عمل ىرح امىلع كه هذ: لزيلو وحر رفلاةياغتفو وتلغي قانسو كالا كرز

 هتاوخ دفا ممطانات س تدجو برمثا |ىلأ تحر اس1 كالهأ ن5 :موااريمأ د هل لاقرفء>هاراشةر ةم- ىلا

 را ةوادمأا ةكماربلا عجن | مث كعضر ةح مالا ددشرا ساق كدحوهنفت>رفتو

 م هذ نيح كري اتبيسامحار الا كذءبهذأو حارفالا د هع هللا مادأ ني:ءئااريمأ د هلاولاتو هيد

 داغأ مى رع برطمرعأو سيرغثد دح ىلى زج -دّءل ةؤراذتا م4لاةف كلىرح ىلا امو ب رشلا ىلا

 ها نر دؤاقا نرش ت قرش هلوق نه معه أف رح امودارصل | ةفءاخ ثد د> ماع

 ناطاعا ىرامامن ىف ناكدتل نين ةومارممأ د هللاورفم>لاةفال وطءآرامل ءامتلا عطقداءدل |نوك
 كل مولا تار وللا لإ تعا ءغامما تلال عازب ااهذهىفحورأن 8 اوكنمءامقلا 1

 ىل_ءوهو اريثك اكه«تدطدا دقى :ال ارداف ىةمدنمتنلك دق وعاد نك اواهفلت أوا هان ذ ةهج

 انأمورأمث :نددر 11 وهلا محرأ ايزل 58 اذهفقاو هناف ةقيلخ ىلعم دنعر ىلاع ٌئطاسش ْ

 هأ لابقف م :مىرتش. ىذلابكءلاى د أانأو نينمااريمأاب هأ لاقذ ةنه منو هع ديف قونما انا اءاو

 ىاعىذلا ةةءاخ مادقىذلا كوسا ن ماك مقل 00 ءلك ذأ ن ءرهاطلا ىابآ قهرفعجاب ةقيلخلا

 عاطف نيزمؤااريمالاكهءاورت_ثاواوءلطا نار 0 لا ىدانفامهذا راب دايفهيطعأ ديصلا ا
 دود ءااءملاباذاو ند درق هلر ضد ىدح نعذ مؤاارعمأر طوع ةفياس | هنيمق رصأاغع ئطاشاو دصقو كيلامملا

 نوراضتا اوراصو به كان هع رزملءدانمىفهوعضوو كاما || او ذخ أ ونامقعلا ل كمي اعقل ا
 0 كمس1 تأ مث ةزملا كام“ ن «كامسلا اذه ناكاشال ةةءالاسقف هلع ظ

 هذه نعى كد رشرامزلا كلدرعنا كلوسلا اذه نى نأ لوقءراصر «ةاءاملا ىف لززو ىرسدلا 1
 ا ناكو ةقادا دنع ارناكنيذلا ديرعلا عرج ىلعام دقمد ,ءلاكلذ ناكو هملعل ا.قأ دق دساذاو ةءاسلا
 ىم ل كوءاادح وةفداخ دزه لدو القى :درطلا ف لوس فقو هداوج نا كلاما ن عريش: ترس 1

 ك.طعأ انأ و كلوسل | ذه تاه هل لاقو مدان اهبلامدقتف لو ضفالن حردا مصل لاف لاسعت دامصأب ' لاقل ذدنمف كسلا همموءال| انف ةاودايصلا ةفملخ ىأر ذال امثوا:معرظذ ةريثك الو ل ءلقال ْئذ هذه ا
 ةقياخ هل لاتف سوندلا هرلع بس ف هع أالانأ ل وعلا ل لق تنأل همدان الدارصلاةفءلخ لاق ن مثلا ١

 ل ولولا مرد ماهذالاف ىقشان برضتال ْ
 نم :ئش مام هللاوانأو موكشم كد نادام_ىاب لاةفاد_اوام_هردالو دج لف هممح ىفه دب 5

 اذا ىلع ءاددلنا كلد.ف لدند ىثاوطا ىلع تولد لقو ةفاللنارادؤلاتدغ ىف نكءاو م-هأز ,دلا 1
 نا ةفماون لاق كأأ ذ دذعف كل« دس لاح ىلا حورتوه ل أف ب تيمئلاهنقىذأا كل لص لاه ىزتح :

 ىو و دأدذد لشد ىتح ىشمو هفتك ءهدكيش ذأ هنأ م د مورهاأظ هت كزو كراسمموملا ااذدآ
 راش دفا ىوات ةعا2 هءطعو دارصاا ةفءاذ طالت ارظذفهراحلا باب ىلع نينمااريمأ طاسخ اكد ن اكو ةزانحلا لد دى ةنلا قوراطال اوراصوه ءلعة فرامل ةماخ ساشا اى ءأرةفاوسالا ىف 0
 لوضفلاى كل ئد أوةفملخ دل لاسقذ ةء>رفلاه ذه كل نبأ نم ةفرلخأب ىلا ةفرلذنا سدالم نم ا

 ىناطعأو ىلاءُث رس هنالءدي عطق ىف «-:ءتوفعر ,كالغراضر ديصلا هتءاعئذلان ءانتذخا الا ْ

 خا ظ
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 ءامأن مئثكدذءلهلدرأب ل ثرلا هل لاق نارمنلا مهتأت 4ع نمو ١ نارض ءوهو مالس |! هلع

 نهد.ثرلاراد' موك !|امهءارو هنافةلح دلار < كثو دف نون<وأ ىعأتنأ ل هاذهاب ةفدلع هل لاَمَق

 دامصأ !هفماذ ىلا ع.سرو هةعاسو و نم عاط مح هتلْغي ىسو برعشو هل دلار هه ىلا لززو موك !| فادح

 اة يرغأو بمعأ لاو ةسلاادذ_هن اةةءاخ هل لا5كةء:صاموا ئه هَقأو ل راب كاسم ل

 د.رأ اهلل فذ متل لا قفدا سك اكدبشرلا هل لاسقف ىنت 0 0 الان ءكلاؤس

 ىلا لثمةفماس نمت حار ىتاا اوما تناك دقو كءاسثنبأو كمارح نبأو كا:اهث نبأو كم .- نبق
 ن«هباسثذاىذلا اقبالا نلت كيال مالك -!! كلذ ةةراخ عمماإف ءأ اوس ةأوس ولاهو 8

 ىلع ضءَقو فطامملا قرأ أن نم ههدعاسسو ه:ةو نم هف. 1كلزتقر هنأ اع ٌئطا ىلع

 هظاوأن أه ةيالتا هل لاسةذ حاز ح ازااو ىعللا نعل لو ى جئاود- تامه ل برأي هل لاقو فردا هلة ماسمل

 0 ءأالو كد 5

 اسف ىلع لودت ىت-اصعلاه هك, رظأالاو نأ ىه ىلا ىلا كتاف ن :بكءلورامزو أ ْنَدَم
 كولعسلااد هنم لوح أامانأ هاو هسفن ىف لاقف ءاخ عمأ اصعلا نب اعاس1 ةقب اان١نأ مسك ءاسش واو

 ءاقلا أذهان لدراي ةفراخن لاقو همام سلط !نمءانءقدشرلا له تاكو اصول أو لهب ري فاضت

 لاسقث ةقوزملاةءاسءلاءذه ل مةرمع ىراست فاست نأ لاثو ه٠ |ةوهف. [كبلف كناثنعاضوع

 ند ة هةءاخ مناك دقو هءاغالا وطوآر أ هس ءلوةفءاخ هذ أف كنا 08 تح يفت لد .سرلا

 ىلاتفتل اهنا مث هت تب اراب يسئل راد ةمعامقلا ليذا ب عطقراه ذحأت ةفقلانذأ مالوم
 «ء:-عى كاذاتسا دنعروش لك ىف ك.؟ماحردق ن ءينرب# نأرامزاب كملع هللا ى نمد لاقود.شلا
 ىنتلمدقا نيكسمأر هللا وة يبات كا هاذ .هذريذأندةرشع روع لك ىف ىمكماح ةفما لنا هل لاسةفزاعزألا

 همز ص كطعأانأو دف ل نوكت ناد دئازوخ مول لك قايتتك اوال :تالا هاو ال

 ١ هدوم كذاتسأن هاج ىك ذأ عنو كرورين اند ة سمت موي لك ف ل ه4 ةثسأل لا ىلا ككراشأودصلا

 ظ قت ىتءاهظ راوةراسجلار وظقرف نمت" الالزنا هفءاذ لاق كل ذب تدّضر دءشرلا هل لاتف اهل

 ه-:اةيرهظن 2 لاء ءسرلا لزن كلذ دذعف ةعاسلاء١1قدصلاكلعأ 0 و ١ لو ىنأ هذ

 | كعارذىلءاواعاواذك ةكمشلاهذهكاسمارعاز ار ةقرلخ هل لاق تقطن كرو د ىفهل ام ذأر .هةواهطدر و

 ظ امهسورعأا ىف ةكمش !| مرو ةفءاش هارأ ام لكم ل (ءقؤ هم .اةد.ثرلا ىو ةفاذك ةإ> دلار ,2 قاهمراواذك

 | نأ أس هاارع ارا و هقملخ هل لا ةذ أو ءملطت ىلءردقب ملف هعماومح#و هم لح هنأ |'ءاعأ اوءاط: نأر دقاذ

 ا اهتءارذاى ل ك2 قف كترانس دهرا اهةهو ةة:ىلوالا ءازللا قت ىل أ نءاضوع كتءاسع تذخأ تناك

 0 اه نال مده فاهم تنأوأت [بص»أدشرلا ذل لاقت كخوار د هد اسنت ى> كلير ضأو توطقت

 | كولا عاونأ عرج نم" المىهاذافاهأر اننا هاعلطأ انذق ةةثلابالاةكم_لا كلنا ءلطد تأ ار دقاه
 ظ جاسم بالا الكل نحلل 7 حايصل اذا زي تول ياسلام حل
 دامصل أه لخنأدعسلا كلا أ ىءلن تلاق( ةئايعلم 0 ا اجل د

 ظ كأن ارامزا | اور دشل لات كيلا تاديس أخ ءج نومة" الماهأد ًارةقمادتاو وع ةكمشااعاطاسأ
 | ىلا حورتو كترامج سى كر بكتاب اوملائأرلافا مظعدا.هنوكمت درصلا تين اءاذان كحداو يق
 ا املا ال عرش وبر لق لط تن اوان هل هورس 2 كام دان ظفح أانأو نيدرفب ىف أو قوس

 لاطرالاو '
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 فرءناهمأ !مءا# ةلج نمو لادتءالاودةلاو لاهيا نسملا نماياغىفىهوا هاثم نا ارلا ىأرام
 ىرهودلا 1 ملا نبااهارتشافبرطلات آلآ م. ,ج ىلع فرع وراهشال ا مات اكو نون :فلاع مجفف

 ها يل ا .ةنم:هرئااريمأ ىلا قاوراش دفل اياها نا .هذرا ند فالآ هسه
 ريظناهرصع فاش سدا عت اذصلاو مولعاأ ع .ه2ةةراعادآ رق نة لج فو لحرق نشل هراتال

 رعاشا الان[ ىهوبولة!توقاهعسان اكو
 تادرفرطال اهءن:ىقو « ترغساإك ايف فرطااددرأ
 تاّتغل ل.ةدقأك لازءالو * تتفتاااأطك دم لازغا اك

 تأ رو« لاوع قاشررو- هفطا«م نعى ورترهمأ» ىلن م رخ”الا لوق نماذد ندأو

 تاماقم ىضااهقشاع تلق ىف # 0 00 < ايم

 ةرمشعدهل مسررض- اساف ىردو لا صانر لا نبا ىلا د. ثرلا نوره ةغ.ادنا ل_برأحامصلا عصأ إف
 لوو بول-ةا|توع» اهءللاةءراسملا كلتنهياقلغت 0-0 52 راملاك لت نةراند فال آ

 ثا دذع نم «يرذ ملالءاك ارشد ءقو ىلغاكلا عج كرو هدع تاب ىهو ماسقلاث فو !ميزود._سلا 1

 ريزولا فارمالا اذهاو دف ةلودلا بابرأ ىلع كلذ مظءفروفل | ىلعا ريا دوعب مة: :ًالصلالاةيراجلا |
 نينمؤااربمأب عهجاو ععابجلا ل دفة عملا مول تاك ىت نينهئااريمأ ىلعرب زول اريصق ىكمر لايف
 اتت ءدنعا, جر دونا لعالم ثعلاي قلعت ىتا همن رغلا صصقلا نمهل مقوام عج هل لكحو
 فرك ىردأ اموىروهملا لرش ىف قاءث ىو 1 نكءاو ىرأس. اب سمارمالاكلذنا 2 هةفراللا

 تا تراخدق بولقلا توق هم اذ ذكا ةيلعيت !نيتمؤااؤمأ اب ٍلعارغعجرزولا 210 7

 رافت د ل اراو فدعا | ىشن هديل اال ااءددزتةملاهل ويس. لرمأ

 ا ركالذَت 'ءؤاذاف صرفلاووهألا ماندغاو ضخقلاو دضسلا اود كول اءاسنسأو لولما

 درصأ| ىلا هءاسس ||و 1ه ىفروفلا ىلعانذي ضماو ةهدحأب هن :امقأم من هقب ءادناهللاتو اهأسذاعرو ٠

 صنتلاو د. صا|ىلااراسسوا م _مءاسوا هذ متقو نم 5 عمابجلا نماج رخ ة_ءجلاة الد نضةنا اق
 أساام الز د!نديَبنكس حايضلا دازروش كزدأو«

 نوره قرانا نأ درعسلا كمل أ اهمأ ىنءلب تلاقك هث انغام دم نوثالثلاوة دما ىلا ةلمالا تناك اسإق)
 2 نيا وكلا اليم ع راو رع ذاب صأاىلأ رغم ووه عاطأمخ د.شرلا

 اهريلع ىجدقوركسعا|| هو ةم- تراه ضو عم سم دحلا ف 5 3! ءا ثق سد اهب ىلع نيمك اررفعجرب زولاو ١

 لاع موكىلءالاوز ىأرفهرظندم دمشرلا نأ حديد |! نسظملا نقينتفا نيالا ثرلالاقفر لا آ

 وفول اعموك ىلءالاوز رظنأ نين مواارم يمال سر قيقا إل لة فمر طانانأام رظان نال ال لاو

 هدلا ىنممأ انأربزولا لاق حءاسمل انه هتوومل الف لاح لكى لعو ىناّةم سراحوأ ناتس سراحاما
 انأو ,ركسولا لدحأ أ نم انه تنأ بكف ثلا نه عرسأ ىتاغب نادم رلا ل تقف هد :عنمءام ابك مت آو

 ؛.يرلا ل_5متد رغن هتلغب قاسسد.شرلانأ م دوعأو صْدشلا اذه دنع نه برشأو ىسفن» بدأ

 كايدصف رعبا عارادةم ىلا مزلا نق ذيلا لبو ف يفعل عملتو ديلا مايلي ا 5

 امهناكراروالا هب اغىفهانءعو كج ثلا, ف :امناب رعوهوهءثرلاهآرغ دام صلاةفراخالا لاوزلا
 درت د شرأا طع ل ف رف :طغوأث رفع هناكر بغأ ثعْشأ أودو هل :امهماقو هل اهةروصد راذلا لعاستم
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 ريّمذ ل رانأو ىلء نوب ذك م منار ىد ان لطان مالك اذ ذ_هنا هللا وءآ[لوةءو ةبر ضو داج ىل ءو

 قوث بر ضد و هسقن تقاعد عل وقودا-نلاة فمات سان !|مهمسفا.ئدلاماطد ن م ى# ى# س ءاودأءد

 ىرئاب اولا ةذراسما | هم“ ند هل ع نمو لذ ءالا ىو د دما ىلعر ره د ىلع برذطلا عقولر طوبة داما

 نيذلام-هوه.اءاولزندق صو مالا ناك ة«ءاع الزان برذعأا علو عسو مع- هسل نب 20 ١ ال ا ع

 ف ءادن تدب ىلا او احوم4زانءنداوح ي وحامدصأ وتر > ىل ء مهأك اوهأت 0

 نء عاطن نأ تب ف هءانقلاءازو نمد -!ءاول صوصألا وكن انعر م تض ءءااولا مد اوذةمهوأرق
 رد

 ىأةةيلخا كلام هلاولاةفهسفت سقاعن و هراثاب ر6 ةوأرق ةىرهأان هاولزبو حوطس ||| اوعاطقحوط ا

 من ةوئا اري !ىلاىرعأ مفرينأ فئامخاناوريث اند ضن تا ددح ى ادعاجانأ :اوانعال اهو كاري د

 ى-هقأملن اي تركك أاذاو ركن ةرياندلا كل ىتمباطنوه لد : ندد ىنر ضعف د. ثرأ نورد

 ه4 هكتارا هلاولاقورا ءتااه_ءاعئءاصضفى ا ىلع ىمغثلا رع كلذ ل_هحاو ىدفةتقاعأان !اهو

 6-0-0 ولَق ت أو هلمال اء اه ىفا :ةةلقأدةفكاتءام ىتلا .ناندلا ىف الو كف ةهللأ كرأب اللاعقلا

 راند اما 000 أومونلا نم ماقاماف حابصل !ىلا م 0 نءسرذلأا

 ىط_بوىلعر 0 ىتاسؤةءضونأ صو دألااهقر هد ل تدم ا 5 اوان قلاوون 1|

 نأ كأو ىنماه اخ أبو ىبل :ةمو س أس م فاه نفحات 3 ىد ننال درم. 58 ءااهر اظظااعرف

 لل ار ارح قزف حا آلي ,محو © اسو هدو نم ضمن هنا ع أ دد عفان عل ياموهولءلان ,ءاشلمفأ

 0 دو ىدراسوءاصعو هتقو هةكمش ذخأو ماق مد ! عىذإ ات كاك هر ذةءاعأ

 حاملا مالك-لا ن 0 (كلاداز ع2 كرك يدل < ىلا

 دامدا !هفماش نأ درعسلا كاملا اهمأ ىنءلب تاق( هأ : اعاممأ أدع نونالذ ير دأس 1و ١١ ه5 ف 1و

 ل .ذ هتكمش كرو هل دلار 2 ىلا بهذو هت شوءاصعو هتفقذخأ هريس ىفر ان داما طوال

 لزب 0 علطب ملف هيف هتك مس كرو هر -عمطو# ىلا عنتوملا كل نم لةةنافئث دل علطب لذا ومصم

 يشمل علو لو ذكي شل ى رب ل
 ةكمشلا مرطفاسهبام اوال 2 اي الرا ده كاملا 21 ةءام ىنأ هللاوهسف:ىف لاقو
 يروح 0 مز زا انا ل“ طذ هلظر ءو ردا هم“ رع

 ا ةريصأ| فا نم اطغور أ !ىلزتوربلا ىلعأو ةكرتو هب أسم ن ن4 درو هدد ن ا ىكب :رقرأ !ءطلاهيق ىف

 مفربلا ىلا عل طا ى كانا رمل كح حقن ملأ هبزق تفهض ىت> ةر ا اطدو سطغب لزن لو

 اي الا 1 لاق رن لكي عقب ملف هءانثتلطو ةققلاو هكمشا اواصما !ىوس د

 ةفتك ىلع ةئئااوهدن قاصما افخر 8 مق فتااوةكمش !ادرق هنا ل ملال ذ .الاوحلا لمك مذ لثملا

 قاطنأاد ادرعلا ت 0 رقما غأ ث مش |«اماواغل والاه 5 عكر مالا زملا رثم]ورهيراسو

 3 ملت ع ناك اماعأو هانرك 0 ءاضرعأ ند ايازد ىناهءاسلا نصسلان م

 نيلالدلاو راتلاو سان :ا| ء-.ج ناك دقو صانر 1 نبا هل لاحق. ىرهوج حاس هل ناك هناف

 اهرَعَو فدان مد ادد هنن دم ىف عاش .امعرجو ةفرادنارح ام صانرةلان اناَنوفر:رشاعملاو

 أ رحات !!كالذام: ه.ةىراوخلاو ل اامااكإلَذ هل بن نءو ه«-.12 ضرع يد عال ال نحر وتلا رج

 ةنراح ه«ءمو هءاعلقأدقنيلالدلا عشب ذاوماب الان ماموب هناك دىف سلاح صانرةلانءاودىدلا
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 5 راند ف رص ل ثأت!بلطت شى: ةءلخاب كلام هل لاقف ىهذلا هل ىمرو ىدوجبا| ىلا عر ذاهب
 حرمرى دو( اىنمءة سأل 1ك عم طعن فأذا رآائاو رتاندال لو م هارددب رأالهللاةةمهارد
 ىو أ! له ىضرت الثزينأن د ه _بجنا مي نم ا اواراسدىواست ال هأ ؟عمد ىلء ىف 2 أدام ءصاب هل لاقو هلع

 1 ءافاه-كرد ا نعم أ امو بهذ الو ا اةعمدت مد ىل لقنون<

 ةءاطقاب هألاقو كارل !هاط 0م كة :.ع تماق يدلك هلوق ىدو يلا عم“

 9 اهياعت دجو , 11 ني قعر ىام ىلعد_سفتوُكت كتم لح أ هد قرافأ ند, رثلهنيغسا ا

 افق صاناومطق سلس ماسي دو هلال نا حال ىلءحاصو ىلءق نم

 4 لاستفناكدلا تحت مقو ىتدح هنوبرمضدأولازامو برم !ايهءاعاولزتف انانية

 ٌيذىأىلةىدوربلاهل لاسةفْئد هين كم حل هناك هل هلل مح ىف 124 -فمأذ ما 9 موش ىد هنعاون تىدوهبلا

 نذال ةقيلخ هل لاةف دعا ااه فارم انم تاثام كنا انا كل طعأانأو كم هل اه ذه نى هدد رب

 ل_.لع هنأ, هل لاقو هم الكن مىدو بلا كح ةريجةرسةعر دقأب ريض لك آى :الترّصلا نم هملعمأب ىلع

 0 الأ ةكومأ ودهن ىك ذه :هضرال هل لا عقدا اكلم طءأ ىددق-وأنأو ديرن ى*ىأى لق

 ةننالك مالسا تابنأ نأ ىدوهمأب ساو“ ةياش ل لاقق لس أ نأ ى :م سلطت كن !نغ :أىدو ملاهل لاق

 ا اودورياأ ع-فننالو ندم اناا رش الا لو ةآهكلرفل ىلع ءةءناودورماارمضدالو نيإسملا

 هفمأذ درقن ىدر ةتاددأدق ىناقوساا ل_هأأ ىلءاود مشا لوقتو كم دق ىلع مونت أ كده هن اطأ
 نيه ىلعر ,يفثل دارعرم الا! هتاكناىدو ملا لاف هدا ى هدو هظحادلا ف ىاف-و دام_ىأأ

 حاملا مالك لا نعت دكسف حامصلادا ازرتطت ل1
 لاقىدوهلا ناد.عساا كلما همأ ىعأ ءاءتلاع 0 افامكا ادء» نول الثلاو سماد ةلمالاتفاك 3

 هممل3 ىلع فةوو «دءاسودت هون كيا |: مم نيه ىلعووؤل دارعرمالا اذهن اكن ادام فأاهؤلدت

 الدا.صا ال اةفئث ىدذع كلل قب لد هللاتو هلاتغتلاكالذدعيو ردام_لا ةقما هل لاقام نقولا
 ةل>دلا ار ىلاءاحو هتكء-ثو«:ةقدخأ اوهتعاسو دقو ن# ةفملخ ضم“ مالي ل عمى دووبلاللاسقف
 هج نم لول اب ةن 7 الما. راهءاطأمأو دود دعنالا اه» ططاف هلم اه د> وفاهم مت هلكيشأا مرو

 نمد ورح امد امنهيلاءاجواك#م هبا فاطعأت ارا دهتطعأأ ف ىءط طاهءموو ًارمادل تءاعق فان تالا

 ىتح ماي أةرمشع باسو ىلارين اند قرم شعب مول لك ىف عددي لزب لو ريف اندةرشعب اكس عاب ىتحا ذكهو زا دب
 نه هل ٠- ءاهتس ىف مئانو امنم فرامل روم لخاد نمتمددامصا ا كلل ن أكو ايهذراشيد ةئام عج

 راند ةئام كءم لصد دقو دام ىريقت لد رش أنوفرعب مهلك سانلا نا ةقملخ أب هسفن قلاقذاىلاءالا

 لام ىلا جاة<امعرف سانا اداحآن ملربخ عهس دم-ثرلا نوره نينمئااري-ه هنأ دبالف ىهذلا نم
 امان ضرقافرأ:- د4 ا معان دقورتاندلان م خادم ىلا جام ينال لوو كملال |سربق

 ىدنع الو ىم سنأو ىلع ب ذكرا دهن ام دنع نأ كرم أىذلاورمقف لح زانأ نيذءرئا أريمأ اب لوفأف

 راب دةئاساب ىتأت ورقي ى د برضلاب هءقاعو هامثن مد دزسهل لوقت وىلاولا ىلا, بملسف كلذ نءْئث
 ىسفت تقاعأو ةعاس ااه ىف موقأ ى :أةطرولاهذ- ه نم ىصا#ىذلاب اوصااىارا:ءدتعماا

 در#تو هدعاسو هئقو نم ماة قد اةأند ٠ نهدرث مق هشدشدح هل لاقو برذملا ىفنع تنرءدقنوكال طوسأاب ١

 ةررعضو دخلا كد ىل و :,ترنم» راف دلج نمةدم دنع ناكو هد: ءناكاطو ءهدب فذ خأو دبامث نم
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 ريصن وأ .هذربث ان دةريشع بدكم -: موب لك قمتو لل - اوكدما موللك انآ كلذ لئفاذاف ل هذا

 لازيالواوم رغد ةمار ةنمول لك هللا هءاتيرق جرعالاروعالااذ- هه درق هعصا ؛ىدووبأ !تادا |اوبأ
 دامصلا ةفما  عساملف دشرتو دع سن كل هلوقأ امو وعم ”انادنأأب هش كلعا هريس رثرما ي 0 ا

 ىناف 4. هللا كرانالفمةئاااز_هامأو ا هلكدورتلأ كلم اان ترش انما ل ةأامالآ
 . دورقلا ىلا مدة: م ةعاطوام لاقدر < الاانأ يمقو هاا قب سو لاقف هعم لع أدى أ ىردأال

 يضرب اثنتا اء واهل تامل الات مناور ااا رثواهلحو

 لا اوذااد هم, عن راصو هند ىلعا نأجحوأ افدأ شدد كاد هأطغو فطقاأىف

 مدن: الو لرع لوطا ال. لءقاو 5 لستامعلا برشا لرومأ لد

 مهن هم م ثق الو كداسسا ن صو # مجحتمد -مناا بانر الرشاءتالو

 املا مالكدلا نعتتكسف حام_فلادازروُس كردأو «

 دايصلا ةفيلخ نادم لا كلا | اممأ ىنءل تلاق (هئاغامث أدم نو مالثلاو د ؛ارلا لال 'تناك اا

 هقرعاواضداو !ةدادْب هنن دم لدخد نأ ىلاارئاس لزب لورا سو هْهَمَل ىلعدغَقْلا لهن هينا 7 نم غرفأل

 ىال دو ىت- مهم هدحأىلات فتان الوهو ةفيلخاب لعميد ىأنولوةدو هءلغ نوع اوراصو سانا

 ناكدلاف اسس اح ءآرذىدومل!كلذ ىلار اظن درب قا ءا ضو [اكنيك ' اكدلا تافو ف رام تلا قوص

 هب لب نين فقو ىدح يل هفرع 4 .- م ءاوندآراإف ناسارخ لوملم نه 59 :مدسخ قناماعلاو

 ْ را كلك دس[ تاكا تافادم رتئذلاامو ك - ة- حام ةذءاخأب بد اله أ هل لاقو 9 رهف هسأز ىدو بلا عقر

 ظ دووبلا مدقاب كارد أوال للاسقف هذه: كل 1 اف ىلاول ا ىلا كءمحورأى 2

 ّْ 1 ل! فك تت مرورعلا لات هن موك 1ع ُ :.د نم مودلا تحرسأن أ امغاو د- ا 00

 ا لاق دام.ضء٠اىدو ملا هآراماف ىدوعلام اروةكودلا رو مليعاا قل تك اهذ_هتعالطق

 | ىل]لوةيوهوزيزملاىدب نسب ىناكماستلا ف تثأر ةه-راملا امان تنك ىناتاماك.ئاوةاروتا ا ىق

 ١ تفتلا هنا مك ثريغ نم ةكوسل هذه ةءدجلا لع |ةدرصأم رد :ه كلا تل .رادقرناتاداسسابأ عا

 مدقأب قددصلار ؟يىلأ ق>و هنأو ال هفمادخ هل لاف د آر لد كيد قمل لاقو هةءاس ىلا

 ىلا روةكوملاهذ_هدذخلاءتهل زاقو هناماغ ضع. ىلا ىدوربلاتفتلاف كربغ د اهآرام دو مبأ

 ش0 مالغاب 1 للا وينج او ل ذت ىقق نيب كافوتترل ةداو زو داتا

 ا ىلا اهب هذو ةكوشلا فخأ هن تاع دبا عانوا قل لادفا اوربت الش 11

 ظ ىلع هفرصأو هفءلخأي كلا ده دخ هأ لاقو دا صلاهفملكتدأز ارانورا- .ديودب دم هنأت ى دولا ام أاوتدبلا

 ا رانيدلاتأوءرهىف بهذلان ءأشرافةام هناكو كما كلام ناهس لاق هفك قف اخو هراغنا 5 كالامع

 لهي 00 .هز فخ هلل اقوراذندلا هل لير ميكي هزل ةيسوول ١ لت هنأ متالملق مو

 | زاشردلا ىلع نم راذم دهلواتقه_هم بعلب هنأ نظ هءالكى دولا عم“ يلف ةيار طعم لطاقلا كد ءعتنأ
 ا هددىدودلا دق !نمعلا | زب كوملا مسرد نتا قرت تنل سلالات هنا تاهت امنه لاةفلرالا

 ١ هحوتو هدي ىف ةفياضاه ذة عمطل اكلرتاو ةكمسل| م>-ريئاندة سلا هذه ل2 هل لاقو ند , رخآ نينثاىلا

 1 لئمدأ دعب ةفلذ عم سدا هللاناهم لوتءو«:هسقهتإو بهذلا ىلار اظا راسدو 0 هوأسوم

  هاصوأ ىتلاةيدولاودرقلا مالك ك 5 نت مقوسلا س نك ل : لو مولا | ذه ىف ىتءام
 ْ ا
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 ء.شىأ ىل_ءول لاو لا مدة وه نمةقو لاه قمل ى هرق لمعت *؛فىاثال لوقأ ى مسمر

 قع ,دعأف :ورقلاءالؤهوانا قا رطل لا (لرار لاذ للاةؤاهاك دورق اذ وجنات , ىللوقت

 0 ىسأ حامسلادازر ودك دارو كرس اعكريخأ نأو ىذد_ هغ لاعتو هنأف ةايفثال عاطامومو

 حاملا مالكم ا

 ناداعدا قاخر ةنأدمعسأاكلخأ | اهعا ىنعأ !١ثلاق م هئاَع 1 .نو الثا أو هئااثلا هل - 1 تناك ا4ق)

 اعكربخأ ىتح د: لاعتو هتاها يفشل علا ئعُذ كورا قاهمراؤانإ# كرش 1 ةةرللتلاقانا

 تاسالاه ذه دئذأو ادق ىنعءاهأو ظو ةكءكلاذدخأ هنأ معا طوأ مس ا م رم. 5

 - لكر يسد ىل - عرب دو 5 ْ اذه نيعتسأ ىرد د قانضا 20

 ا امخاوريسأ اكو د ع ل ربفطا ن م فرطأا 1 و ١

 ريس لك هي ردي هلاضفأ# 8 انهعج روزهالا هلأ 5 0

 8 ايلا باسأو يلا قل « بعت ىف س أ 2-0 هز ,دةىزلات نأ 0 .ا نب ذهاضنأ دشنأم

 تادأ رالا لمص تاقعماطم 1 هكرذأ ل تأ قى ىه_مطظتال

 توعاهقاذأز اهمدص# م هعاسأ ماء رج تو ةكمشا | همغ ىمر هردصلا ىلا مد: هرعش نم" مه اذ غرفأمأ#

 هربا داطصأام هال هجر قهقيلخ هآر ,املةنا 2 5 ءو هكر ةرد هاك هءئؤو سأرلارم 5 لعس

 از: رلا !كلمدق هنائودو ىدوعبا|تاداع_سلا تأ درقىلا هن ىَت او هنم ستعو هود ذكور 6
 ءلريخ|انأ قم 1ك ناك لذ 5ىف لهعت ْئمىأو ف ادار مب عنص7نأ دي رتا» هل لا قفاهريف اذ ١

 هزعاضو ءْل ذكأو ىدرق وعلا اذ هك اله ىردتاْئش هلك ل5 لازما لااا 0
 تنأل_هف:فدك كللوةأانأف ى ةريخأ دقشنا ثءحدرء!اهأ لا هو هدم لام د مول لك ف كمءطأو :

 هر طب رتوالمرخ < الان أىل نبهت كناودو كللوقأ ام مهذافىلاءق هتناعإ دنا كالا حالص مف نوكمو :
 اميلع را ماءا ترطاذأو ةلجدلا ارح ىف كمش م راطتو فمص رلاط و ىلاسه ذتو ىثك رثت حةرصت ىف ١
 كال لوقأ ان أوىززءلاعتوا متاونلر ع لوطا مم فرظأ تد ,ًارامهكوما يفد لذ :انامصعأو الو '

 ئأر ذا مهو ةل>دلار ب ىف هتكمش حرطو هتعاسو هتقو نه ةفءلخ ماق كل ذدنعت كلذ ده. لفت ف 3

 نسخ

 د

 سىهذوأه 2-2 ؟ةلّوالات ودا نمرعك أىهوهرعلوط قاها*مىأرام فورت :اردق ضاس ةك“ا ف
 هل لع ةزوملا طدو هفَو ىف هذص3 لءحاو ريضخالا ش شمل | نمار دقءال تاهدرقلا هل لاةةدرقلا |[مم
 نم لكؤدا لع :هنب مام لخدأو لمَ ىبلءهفقلا لجا م نيطويرمأ 3 راو رخ“ الاف ءااراهطغو
 ىنألءلاناكدف وسأار ددىف دف فرا ام_هلأ قوس ل_تدت ىدح أنا وج هلع درتالف كلأسو لك
 2 اوناقو دن“ هيدد نيدو هلع مءارووهمةرم ىف عا ذعأ اقءارو فراءضاام مس ىدو مما أت ادادسأا

 0 ا هن لقو همادقغَتلا طحو هيل أم دقت ناملغو د مدعو كلام هءدنعو ةضفلز * الاو 0

 له لو ةمؤةكوسلاء ذه ىلاعت هنبا ثعبف كلوعا نع "هسّسلا ترطو د.صأا ىلا موسما | تح رخت دق ىف 1 : ظ
 هءاعامه درق نيران د يطرق هياعم درفارانبد كرمت ود ءاد ذ أرق هتباوال هل نتف ىريغلا تي زأ

 هللاوهل ل ةةديرئام ىف لكل لوةمضأ د2 هتمذخأت الفاءهذ |منزو كاطع أولو هنلعةدرأ من طمنالكو 3

 قرض> نمان اودهمش ا لقو كمر ىلع منهل لذ نات ماك !ااسهامو كال لاقاذاف نيتماكيالا ةعيبأام ١
 ة>احىلاموا مادو ىذا هدو ىهقن هممق تادنأو ىدرةندارصل | ةفرلخ درقتادنأ ى 3 قولا 1
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 ةكمسشلا ىمرو م د2 هنأ مم ىئاحر ب,ذال هلءل هللا ىلع لكوقأو ىرخ الا ةرياا هده ىمرأ هسفن ىف لاق مس
 كردأر هةلءقئاهدج وذ امصمكلذدمب م م هن :امز هعامم لعرب ادلب ىواورلاقهعأ لوط لع

 حاسم ءالامااك-لا نع تدك كسق حامسصلاداز زروهش

 دامصأ |ةفءلخ ناد عسلا نا هيأ ىغلب تاق( امعام كاان نوثالث |او ةيئاثااةلمالا تناك الف)
 هدفت ىف لاق مَع اسلا تاسالادثنأو هس: فرك هما مهل علطن لوأر ارمرصأ اى هتك زب ىمرا-أ

 ةينامز ةعاسا ماعربدو ةكمشلا ىهروماف ىثاحر 2 ال لما هنا ىل+ لكوقأو ىرخال اة اذه ىمرأ

 روعأدرقا+ دور اعقل سالب قم عقر فطابا اه-رامةلمقثا من :أ فرع الذ هلع مه روس وامس

 سودا ا تذهل اذ_هّئُد :ىأ نوار هنأ !انأو هانا هللايالا قالو لو>اللاق ةف اس دارا فب رعأ

 دخأهنا مث ىلا هت هتئاريدقت هاك اذه ن 9 او كرا اراه ن اااذه ىفىفلص- ىذلاام سومفملاعااطا و

 هذخأف طوس هععناكودر ةلاا مولع اررورصلا لاس ىلهةملاةرصتتما مدقتو لوح ىف هطبرو درع أ

 ةف٠ ماخاب هل لاقو يعن ناس أب !,درقا| اذه هن | طن ةدرقلا ىلع هيلزما نأدارأوءازأ اق هءةروهدب ف

 هللا ىلع لكوتو تكس مراو رصأ ىلا حروةرصشأا هذ_هىفاطوبرم ل خو ىبرضتالو كدب نا مأ
 مم لءملاا 4 ىرأوا هامرو رهأا ىلا تو ةكشلاذأدرقلا دكة هد عساف كقزراتأ: هنأف
 11 ا مهاذا اوربا ىلا تدلط ىتحا مف حلا ءد زل“ نوال ةرل ياززكأام زق

 كوه لدنأى ىذلا هقدجلا فل لاف قلت هنو فراس: ءااووون ةلاكةك هيا لال

 ان ل غال ثرشا امهم ام موو .ةمان نما مع اهل لاقرور مهم اق طوب راادرة !!كلذ دىلا ىتأ ىنأ م دور رد رضا

 امهردكلءأالن امع3 نا. اغتدعصأ 0 لير 0 يمال تالا نا اادرعأ1ف ف ةوأ

 ثاغتسافن لا ىلع اهبلْزْم'نأدارأو تارغ ثالثءاوهلا ف ناو دمها ور وست امداك 1 راسدالو
 ىفرف ديرتام ىلع كل دم هناف كج اح هذ* باطاوأذ اده ىذا أ ز>ال ىعوفمتنأ !تاّكتلأ اب ذل 0000

 مالكا اذ ههقراد ايدرقلا هل لاقفهدنع ىقوو ى :املادر اا ينام هنعافعو هقر ملا هفرلش

 ىلا نانا ىلا لو ىدعواطو ىنم تعم»ن انثالوقلا متم« اذاالاأ ثا ءلد_.ةءام
 ماو ردفلا لا حري فكما طوب رم ىبا+ هأ لآ و هك كعرطب !ى> ىل هلو ة:ف ل طا اقةكائغ

 اياعربصواهاءرورعلا ىلا ىضموةآ تلا ةفملخ فخ أف اذ هدمت هل فت يم ى أ كلل لوقأ ى د ا

 درةلااد_هناالاوع 1درةامذأذاوربلا ىلا اهعاطىت>امق لاه. لازاف 2-0 ادد وامس ةعاس

 ناهس لاق هفماة هراثناإف نينيعا!لهكم نيا رلاونيد.إ !ىضغوهو قرز تانث هطدو قو رجأ

 لّوالادرقلاهحوب دمع هع اطال هرج م !َوأ نم كراسمموملا اذه تاكل !كلام ناهس ماظمأ اهلا
 الا مويا انذح رخام ن فو :كهءالور هلأ فى لودورقموب مودل اذهفا متاونعىهرهظتة ةيضلاو
 اك فركذ مة ىأ كلاتز تاائااذ فلا ىلا تفتلا سدو قب لسا لد ىذا قالو دورت رانا

 اكدسلاىدو ملا ثاذاندلا قادر أنا !لائال 'لاقةفيلخ اد قو له هد مودم اروح "الأ

 2 فاد ءسمأو انج كفرا لا لو نم هعمل 5 هل منت ىَأ او هءلخ هل لا ف

 املاك أم مومادرظفادل لابو لوألا هرقل ىلا هء اخ تفئلانرينات دة سمت ةكمفراهلا

 ل

 | للا دو لدي عقراو ة قيام هكرتا تاكزمهرلا فادرقهإل ا ءلعا ملزتينأدا دا اين مال هاو

 ىدنع

 اهفاو هقول ادد أهناماعت احاساةءاريةةرعس أفَكَتءاط مشو كروع 9 كح ل مدة تنأ أامأو
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ان : !ترعفدق ه-:..غلوط نمهندلاو تناكو بانل
 تاعرم ىبدح له هوعأ ااوءاكملاو تزخلاتمزاو م

ورك ذنعرنفتالورامااو ليالا ف كت لل : ماعد ةللالو أم اعط لك أَي الَترافَو
 نم تدشن دقواف د

 تاسالاءزدد د هو 1 ا كارم رافال هعوحر

 م هرآ منه لصوب ممدهسن ات 01 روك لالا ) قلما + ركدضا صاوءطى داب هلئأف :

 ريسا<تزادذار هعلا امنعق 5 4 ردة م هلل أَم 10 3 نم سأ ال «رومعمتاء>الا :ن«سملاف

 لولا عم تمس دقمأب الاناهاهمأأد با ملا ىلء ىداتا :..دءاهدلو تهوءاهر هش نم تغرفا اق

 اهدلو تأر تا |[ لل :و ىمللرص م سد ام ىهوتانلا ىلا تعا عود ةرعهمالك تءوعاسإق

 نسح لازاهغ مباع اشم ضرالا ف نمقوو حرفلاة دشن ”تءءاصفدمدالواو سو

 قهءمام م.جاولخ دب نأ مه رع أوهدمدعو هن :ا!غت دان كل ذدعو تن مم ه:ةن اعو تقافأ ى ت-اهفطالا

 تاعةوأ مهأرتاءقو رم مناعو همأ ا تما ةفهدالوأو هةر ءزتاد ُحرادلا ف لاج الاول دأورادلا

 0 ةلامع ماظعلا هللارفت اا اهذف كد ىفتأطخ تنك نار اربك الاكل تنءاباسمل تااقواهي مل3

 نا « أ ىروحام عما هريخأ كلذ ن 1 ءاهنلأع فهل ١ وطلا هم. لاء ذه مسام ىداوانمل تلاوات

 ضرألا ف تعقو وةم-ءظعةخ رص تخط مالكت عه[ فو أ 1 نلا مر
 نا نءاعل» امششعم

 ولف ه.ةاطااو بدضَءا| ىف تطرفدقإ هللا او ىدلواب هلت !اوو تقانأ ىد اهفطالد ,لزيلذ اهدإول ىرح ام

 ىلءىداوأب دما - 2و روما رامغر امر ومرالا كيوان أاممتءشنأو أح .اعت فود 2

 تان م 4 ءاعامربغ امصلا مص[ القا م هطأو هل 1[ :ه[اقايودالو أ, كتب وزوتنكتمالما | 1

 لاو كرد ءلاىرتشيراصو قوسأا لا جرت مح نش اقل ن س> أ نم هل لن س ءأو
 او معو

 رودلا ىرتشا م كولملادنعاواثم د وبال 5 لا ةئوثاأ ىلاؤالان نمو نش هارفلا اولاداو ىلا | ئم سفنلا

 ىاولازب مو: دو بريشو لكأ ف هتدلاوو هت-وزوءدالوأ وود ماقأ ..أ م كل ذريغو تارا ةعلاو نيقاسدلاو
 ودوتوكاءاوكلا|ىذن اسف تاعامجلاقرغمو تادلالامذاد م هارأى-ءا.نهداو ش.ءدغرأ

 2( دورأ || عمدأم فلا !ةقماخ اهب اكوح ِق توعالئذلا قف املا ىحلا

 ىفم دأمص ل> ردادع هذي 2عناوال اورمصعلا تفوتوا ءزلا صدق ىف ناك هنأ ضب أ حنا 7

 هدمش دة أ هنا ماي الا نمامود هل قةثاف طق هردع ىف جزع لاك ولءصلاخلاريقف لح رلا كلذ ناك ةفيلت

 رحلا ىلا ءدقت حر هشذو مزحتر مهأ|ىلالدواسأذ ندا اصلا لءةداطص» ! هيداع لثمر 2 ١! ىلا م ىذذمو :

 عاطب لف تارعرسش ءاهامر نأ ىل اسهيهرب ززيلو ىداق علطن :لفذرم ىناثو :رم لوا عار ودتقبشرلا

 مو.ةلا ىحلاوهالا هلاالىذلا ممانعلا هتبارفغتسأ لاو ءهرمأ ق ءرك- ضرر دضواتللل ١ ئئاجق

 ل> وزع هللا ىل ع لا كمل شل امو ناك هناء شا ميظلا ىلا هناالاةققالو لوح اللا بوقأو

 دشنأ لأن هدأ ىله> امةرثك ن نه هنأ مح لأهم طدب الا د ع عزماذأو لد أ همزعالا دبع هللا ىطءأاذاو

 اوانمإ ف علوان أريد اه ئءهف « ةيكدش . هتمرهدلا كامراماذا نيتيدلانيذه
 ارس هلضةنمرسمل دع بقعيس ه هدوح نم-تااعلا هلاثاق

 تاءءالاه د هدثن كلذ. هدو ضرالا ىلا أرب قرطدودو هرمأ ىفر كسب ةعاد ساج مم

 لمدك قمل افن ءآبرلت 3 هرعأ خداأب هللانأب ملعأو 9 هرمو نامزل اول ىلءربدأ

 2 يو « ى :هلاىلع تاثداد رع داو 75 هر ف ترفظ ىت> « تلاع

2 
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 تائب دثع فيض ةل الا تنافريملاب رشأ ن سحا سول درع يشأ لات لمن نم باصسأ لم مهل
 مثاورشواو 6 اراوخ [رهماوف قلادت ءاول زنى هت هة-وزكلذ5 و ادد دشاح رن هيلع

 ممن.ةاتو سو دقاأ دمع يشلا أد أ ايم تحرج هءلغأ رةرشأ الف ريصقلا نماوورق ى ةءاوراسواوكو

 نس> مخ هحاح تءضقدقانأا اهىنأ تاما اء مهل لاقو مو مهماع سو مهعىلعو م- مباع نابسو
 هم ال سلاب هةماهو هنن -رفو هنةناعوت زمااهسءلا دمه دالوأو ه- ة-و ز ص الل ىل_ء هترعابسو

 هتةناعوةريذصانح تأ تعدت مد 2 مون نه د:عن اكوهدالوأ و«ة-وزب لود محو ةرفاعلاو

 بءتو قارفلا لأن هد امه تكشمت تحولا لوط ىلءاوعم كن سح كل ذكوادء دش ءاك تكد و

 نيتمبلا نب ذه ت دشنأو هقارف نم هتساقاموأهرمس

 لام ىلصذتو الاد - تالا + تامل دو دن ن 7 تراننامو

 لزات نيءلاو نذملا تالا و ىركدلا ىف ةءأرالات ضغامو

 الارمالا اذه ىفاد> اركثاامانا ىتخأا١ نسح اس لاةف اد: دشاجرف ت-رفاهرهش نهتغزؤاملف
 ظ فهل ىرخام عمم او د- - هنأ مث ةيانعلاو توعلاي كل وكم ىلع هنب اق ت أو  الارلا هنودندتنأ

 , اهثدحو هدالوأوهتحو يلام تحوز 0 هل ىغت مودا هاقام .وهرخن 1ىلا هلَوأ نمدرغس
 ظ مب نواه ذتو «- هه ذتناتداراتناك ا متأنا تباع ىلالاو هالاو بنا علا نءوآرأبع

 سشدورلا اابأ عن 1! ناوةهقاطا و اسم !!ةءاكحا4 لكم ةهىلا ههنا الا اسر م 6 اءامواهدالوأ

 هل تعدو 0 تل ا فلطت ماو دنا تايلل سودقا دع شأو

 دازرمث كردأو « ءرخآ ىلارمالا ل وأن هري_كنا نم ىم هةاعئام لك ىسنأ أم هللأو لاس ءاقملا لوط

 هلل مالكلان ءضكدق حاصلا

 اناانح نا ديما كل! هيأ ىغلب تلاق 4 هئاق امثلادعب نون ةلاوةر دال ةلدللا تفاح اماف
 هرب [ىلاتامزلالوأ نم ىم هتلعف ىذلا ىسنأ امان امل لاو ءاساقام ع+ «:ال متابعا
 كاملا تني انام لاق ملا هزل نآا أهدالوأ توذو اهتقناعو ىسلارانم «.ة>وزىلاهت| 0

 ظ لب اردنا لوف مهباع هءل تقرحأو هدالوأ نيد وهئيبدْسق ةرذ ىب> ةحرْى .13قامأريك الا
 اوريض>أ مث هللا هءدش سانلا عدا ن ,ءو ىلاسمةو منا صيس هنا مدا فب تن ؛اتو تكهضف توعنأ لمغلا

 ترشو لك أى مانأ ةريشعم ه دنع ماقأ ا ا 1ك أوت رشاأو لك أ ا

 زععبامفهااو لالا نهوأ تزهد+و تاذخ ةةر ان سدر و2 ماد ا

 تاء . الاوذه دن أو نسا وبلارا 0 عادولا لجالاهرد ىلا هتهذ م ةفصولا «:ع

 ل يل اواقملاأمو 0 دي دال ب مهلا ىنارفانو 7 درعت الأ ىناشعل اول _سأم

 كيرف ,ىدع ءأو لنا قرافدق »* قتلا الا لوطأ ام 8 ديول بحلا لوتقامو

 لد زمن مله ع هدالاب لوقت 5 هد لعىر ” هعومد

 ١ أدع : وكلذ لع نس>ركثواد» دار حرقت بيل سردنئادع يل ىطعأ اح نأ مث

 00 داود رج : متانما أرصق نمو دالوأو هتحو هزوو# ن سدح ام كر مهل_عىلا عروس متم ذخأ

 ْش يد مانأ ةريشعو نب ره دهر ٍْء الارياا فر راق هد الب ىلا 5 هحوت م أوءدر كلذ دعو هنوع دول

 |!قرطو ةد راو أ اردصل | ةهج ىلا عفن ىذل ارسم أبو نموزاد !دىلاءاذ مال ءااراددادغب هني دم ىلا لو

 بألا
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 ئدمساب منح هللاقفكلدالر أون ةوحورز تهل تن ؟ امةيقاطااذهوبردمةلا| دهالوأ ىداوأ»

 ييشلا دوف باملا تاو شدورلاوأ عدلا جرش امها تاب قرظي قراطناذاو مالكا قامها مشل 9

 هنح ذو هعذتعأو ه. اعملو شد ورلاوفأ يشأ م َدَءْ؛ لف! !قوف تكا وهو ىت أدق سودةاادمع

 مب يبدملادع عادا ا ل شدورلاو' أيشأ|لاق كلذ دهدو ةمالس !انداسذدو اه.ظءادرق

 ه.اكحىلا لدونأ ىلاهرخآ ىلإ هلَوأ نم إ رحام ع. ... عشان ح عرش نسا: كازا
 املا مالكدلان عندا 2 أداز ”رهتأ اردأو © بضقلا

 ع رشثا:حنأديعسلا كلا اامأ ى 0 (ةئاف مامثلا دس نيثالثأل ةيق قوملاةلم 10 ننإ

 ىلا هأوأ نم هل ىرحام مرج نوث دك ةراساملا ف مدو شد ورلا أ يشأاو او سودقل اد 5: ثا كد

 دةقتنأامأىدلوأن نسل سو دقاأد_.ءزيشلا لاف ةمقاطااو بدضقتل هد اكد ىلا لصو تأ ىلاهرتخ ا

 قاورت ازح ىلا كلودو ىف سلا ان انك انف اه نغامأو موب ه> احل قد لو كالو 0 < وز سما

 ىطهتو بردها ىندطعت نإ كنا ساو كل ضق نم كللأس أ انأو يأت ان لجاللرملا كه تاعدقو
 ىحساو ضرالاىلاهسأر قرطأس ودق! |دمعأ س ! مالك ن سح مه !ملق هيقأ اطاا شد ورلا انأزع تأ

 اناك ناذالاامهواميظءال.ج ىمالمذدق ندشلا نب ذه نا «فن ىف لام ككل يطع أ املوةدنأ

 ىدالوأو ىتبوز تما حالو نأ .امالاءذه ىلا ت ادوام امهالولو قاورئاز ىلا لودو فبددلا
 ىناي داسسا» ناك-او بلا ماسع ام لاو دم ار عل كلا و هو بءةل||ز_دتادد>الو

 الامهعفد ىلعر دقأ الو ىنذولت (ةمفاندالب ىلار 37 انفع يمان تأ ى أ ىجدح ا هاكلذأنمفاخا

 فأدروادوساح كل قمن نهذ فال ىداواب قرن سودقلا دبع يشأ !لاسقف ةسيقاطلاو بيدعقلا

 ة.قاك ةلجالدأ ئدنم ف الو لد هي تدار خو 2 ءااخأن ملكو عضو .قءالادع 5

 ىطع أو ءاسم 1 جشلا مالك نسح عمءا اف سأب :كءاعامارد < ح رشةاواذيعرقوا- هقث نطق

 حر فف بوضقلاٌك ب 0 انو ىدالم ىلأ : ىلا سودا دب زيا لاو وورلد يشالةرقاطلا
 ادع دانا عضل وسع انيقه اوان هالا نم منسطار قد وأدب د_ثاحرف كا ذ,ناذشلا

 بكر أوةءادن نحبك راما هعمرغسلل سودقلا دعؤيشأاز ودتفر هلا باأ كلذ دو ماي ةثالث
 ةدربلار دص نم هءلسرو هب دم لور جي لد .ة أدق مظع لمغ. اذاو سودقلا د.ع مشاار ةصةنأده_ةد رز
 لءدهنأف ش يد ورأ اووأ شلاامأوهدالوأو هتوزو نسحروهراسسو هبكرو سودتلادبع ثلا رمل

 لوطا ضرالانوءاطقي نب ر ريأس سود هلأ كم رع يطأ أو 11و دل دار سو زون لال

 رابدلا نءاوور قدح ة يرق |ذفانلاو ةلممسأأ قد رطا |ىلعم هدب سودقلا د_,عْيشااو ضرعلاو ش
 راب دلا كل: ىلا نس- لصو ثيحو ها اهدالوأو هتحوز عود رو هندلاو رايد نهدي رق ن-س>ح رقو
 تاسالاهذه دشن او هلضفو هت م: قل عورك بو 0 ا دج ةمهصلا لاوهالاو لذ دعب

 لع اعلا ١ يخأو # ىانعلاةفناكم ىف عصخقو ا مىرق ةانهمك هللا هل
 قاما ىف م[ لقا 5 ميلاار 5 ىَلَعم قشأو» قارناالأ نم :تنقالأو

 0 امىل-ع متاعأ ء:قالتلاد عي مكربخال «ىدأو :ىفاثن دح كا تأ 3

 5 قايدولاو ىذه :تاباتع 5

 حالورض+ الارمد تلاوة .ةسفاارءارضخلا ملا م م -ال نو مهاذأورافن هرهسش نءنس> غرئاملا |
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 نما كول «ىل_عمك#م ىذلاربك الا كالا كايأر قو كلركدعمزدو ل ماو لذ -تأوان دال, ل_هند

 ىتا!بئاءعلا نم هب ىتريخأ اعف تقدددقا ىتأاب هناوا م اه تا 13 هق> ىف طرفن الن أ بع

 نءنةك حاب_هاادازرمثكاردأو « ىذا. ك]-|نءاذهلك لهو ل> رلأاذهاهااق
 حاملا مالك |

 ةدم_بلانأ ةعسلا كلا اا همأ ىذلب تاق ( ئاغامثلادعسنو رشعلاو ةءساَتلاةلمالا تناك اا

 ىيباعو م هيف طرقنام لدرلاا ذه نا هللاو ا تلات نس سف اصوأد ا مخ !تريخأ 1 اارانم

 اودارأ سم !تعلطا-إ5 حاب لا ىلانوث دود اوقاب مهنا منتلاق كلجأ نماذ_ه لك لهو هتءورع

 راةئدمأ اروناوةدخأ نيد واسمي تهطصأ امدعد زوععأا ىساارانم تع دوواضعن مطعمي عدو ل.-را

 انرمأو كرسَو ده ىلع هل دملا هلاولاقو هءاعاوط سو همادخ هل علطف سنعقلاب ضرال !ندح ترض كلذ

 م4 لاق هنا عارم هللا مل از م4 لاقو مهلو ةىلع مهرك<شفرصبل أس نه عرسأ ىف هلم ىّتح دررتاع

 بكر ذ ني> رسم نب داوج هلاوم دةو تقولا ىف هن مهرم أ اماومل ءفذ لكنا نأ نم نيداو-انلاو د

 ريما اه دلو تذخأ زن” الاداوملا هتحوز تءكروهءادقرب كلا !دلو ذ أو اههنها داو ن_بح
 ش

 ان.ءهّدح و زروه ن.حرأ و مددالب ىل أم .هلا هح وو زودعلاو ىه ىدهلارون ةكداالا تءكرواهمادق

 لءاكر مت د ءهدالوأو هت وز ووهارلاس نس لزب لوالا زو ععلاو ىه ىدهلار ون ةكللاتراسو
 نءاوازنراهمال كلت ىلا اولصو ال فاراس أو اراء اواو دح وف هدم ىلعاوفرشأ رواد. و

 نسح مهآراسطف مملعت ارقأ دفةريثك لومخم مه اذاونوث دفداو كل ُعَهح ارلا ار دارأو لم اروهظ

 مدت كلذ دنع رويطلا ةءاةوروفاك-!!ضرأ بح اس نوس>- كلا ام_فاذاو مها او «-.ل-ر ىلع اق

 ىلع نس ووه سا وهدا ه- رهظ نع ل> رثالااآرالو هلع لسور هي دب لمقو كلا أ ىلا ن -

 نسحام هل لاقوا دب دشاسرف هع رفو ةهاللايهانهو نس ىع لءنأ د_هدراصمالا تنك شرفلا

 هللاقو توسح كمل| هنم بعمق كل ذ عسر نس>هرب_هنأة هرب 1 ىلا هلو أن مك ىرحا ىنربسأ

 ىل-ء هللد_+لا نك-او يع كرمأف تنأ الا ادنأ متم ع رو او رئازح ىلا دحأ ل_توام ىدلو أب
 اوْنأ نأ ىلانب رئاساولازب لو لعف“ هءمريسو بكربنأ ا:حرمأو بك رو كملا اهاق كآذد»: ةماللا

 اوازئاسإة ةفاسشلارادقهدالوأو هت>وزووه نس لزنو نوس»ك لا |لزن: كلل اراداوملس دق هذ دا ا ىلا

 رغسلا فنو كلا نس- نذأد-!كل ذدم م برو بءاو برشو لك | ىف مادأ ةثالثهد_ةعاوماقأ
 ١ ١ كلا ارارأ ا! مايأ رش عاوراسو م-هعم كاملا! تكرر هدالوأو ه-ةح و زوود بكر هإ نذ ةهدالءىلا

 دمناك الذ لماكر عمد دم نب رئاسأولازب لو هدالوأو هتحوزوو ه نس>زاسوا:س> عدو عوجرلا

 ةراذاا هزه ىراظناهّدح وزان سح لاّةفر ةعالاس افا نماهضرأةريمآ ةراغمىلعاوفر شار مذا

 ىاويسنأكى ذل اوه هنالريبك لض ىلع دلو شد ورأ اابأ عمنا. شا ريؤ ن |لاق همن تااقا مفرعت له

 دق سدو رلا ىف جشلاباذاو شد ورلا بأربع ه-:بوز ث دك راصر نو كلا! نبد و ىن ةفرعألا
 هانهو شد ءرلاوأ عشلا هلع لسف هيه ل ءقوهداو- نعل زن ن_سحوارامات ةزالاتأب نمجرخ

 ىرع اع شوراابأ عشاان دحي رادودا.اوود سلبو ةزاغملاهب ل دوو طخأو هن رفوةمالسااب

 كدالوأو كد وزتصان فيك ن سحاب لاو بدعلا باغ شد ورلاوبأ مْشلا ب وعتف ىناو رئاؤس ىف هل
 نبحاب لاقو بعت ةباك-ملا كلت شدو رلاوبأ يشل عوماماف ة_قاطااو بوند ا ةياكأ كف

 ا !
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 صضرالاىلعأو ينم ءأو مولود نعاوإ زئا1و نايق» رقلالصفنأو ناعملا قرخف أكر كس ةعلا لد الا لءؤأ

 م4 اعدو مهركثو موياع ل.ةأو هيد نين ضرالا ارادت نسا كون اعاطو نارينلا اولعشأ
 نكن مانأ ةئالربغال: :عمانوت ءال مها هلاولاق: ىدملارون ةكلملار كسا عم م 0 2 مك .ةرهتلاب

 افن تطفمهددع ىدة<الاربثشأ [ةاخم مما ةو نيغلأر أدةمهمم مانضتق 9و مهم سرا ةاظمومااانك

 جبايسلا ملط ناىلاناريثلانولعتباولازامو هئوسر # مهركسعىلا أولو ,هوعدو مهما عاردصحرشتاو

 رو-ناوتعاطتو حاةصا|تاغهر ءاوراجم :ذو 00 لا قع ,هللاناسرفأ!ت مآ 7 خالو ءزوك الار

 و راثلا ب م4 برملا ىف مهنه رهتماو راعأأماطتلا نودطظتلب مهو خنار وهظىلءاوتابو حامرلا

 تازوممتههتطغاو ممعاوش ترسكذاو ىقاورك اسع تهزهناىد ىانتننو لاق
 ةكلاا ترسأو مدرك ألة ةورارفأاىلا أأون كروراندالا اووف مه: ادقهع ر4اناؤن هانا وموءادقأ

 اوهصنو نس> ىدن نيب ةعيسلا كول ارم ه> حامصلا مصااملقا امصاوخوا مكس« راكو ىف مىد_ملاروف

 ىسلارانمو د.سالوخ 0 اذ رهوملاو ردلاب | قصه رعرالان هارب ريس هل

 تاذى هأ اور ودءالرخ | اريرعاومصتو جاهولا بهذلاب عفصملا عب اعلا نمر رسلاكلذو ه- + وز

 ئدرل ا هفّدكم ىفشو ىدد هلاروف ةكململامتاج نمو نس ىده نر اسالااومدق مهنا مى هاودلا

 َكءماطب رب وتاتءاك عون أ الأم ظام هرج اغأب كوواز -اماسمت تااقزو< عا |اهعأز اماذ نيل-رلاة دمقم

 فدل هزم نيمعطتو لل نم عطت» كلذ دعو كدل- قزمتد ىت .ردأا ىلا , اق أسو دو لمثا تانذأى

 مالسالا ف مناي هرال نال هلوسرو هللا ةنتسس الهلا ىف توزئاها عموزج افاد لامفلاهذه كَم :تاءف

 لعدن حرم كلذد :هثلاح رالالاءاسنلا تةلخامومال سلا مباع نا ا رمل نن-سنمجاو لاو

 قل اراد 111 اراملفادحأ مهنماو :.ةءئالو م_هولل:ةاتااتو زوععلا ت اصف م_عهدج ىراسالا
 اندال» ,ىانرسأ ىذلا اذه نمو ىداأب ءاس تااقوا مباع تك« ةروسأم ةددقم ىغو هلا اه زه فامتخأ

 قا د يفد اق حواذك-ام دق ن سدح هع#أ ن .ذلال - رلااذه تا مظعرمأ اذه تأاةق اذ 7

 الا كوالا رهقالو يلع هللا هر مهنام هنأ مح أ امه تااقذ نا كوملم ىل_عوا.- :ءلع تلعتو اذ: - .

 ىدحامتضال تءرضتف وسل |! لوا مصاخ هنأ تفر ءوكالذان مخ تدق ال :قاطلا ذب
 اهوركم تأءؤام ىفو كل « كي اق ىب أ اه ىتخأتل ا رتام نسحاهج وزف تا اة منا هيلع باق نح

 ساب ىبء هتلعف دوركم ملك هل َتااعفا ةوركمت أيام كمت ىك اهلا ةف راه د اوذ ىتد

 ةلئارعا لا دب اكمل ل ىةأدعبهلاحنوكي 358 ةىد ةفب أ باق تقوس دق كن افتنأ اأو

 ايعاردإل مدواخ م- مهم ىرأس سالا لد“ نسا ارانم كسلا |ترمأ كلذ د_:مذ هملعؤاف هتدرأ اهم

 ةعاس كل ذك الازب ملواهاب او ىه ه كبت تراسصو أتقن اعواسجت ”تأ ىلع تاءقأ !كلذدس واهتخأكلذكو

 ةامسأا امك ت تلاقي ل سمت اع ى:دحاوتال ىتخأ انا مءالئكد- هارون ةكتلملا تلات مد ه-هئامز

 كاذدس و ناندقد ريرسلا لعامتخأ ا - د تيتا أب ,يسلاراذم

 فرصا: - نا ملأ أمهم وق تءاطو نوكمام ن ا أىل_ءامتأس وز وعلا نيد ىتساارانمتطصأ

 ةديسلا نامهنادعأ ىلع هرصن نءهولعفام ىلعم_هركسشو بيضقلا ةمدخ فاوناك نبذلار فلا

 ايوأجأن مهاساتا اةامو هل ىرتحام عدي جو نس اهح و زمء اس ىرحام عج م>ال تكح ىءارانتم
 ىبوع سأ أءلاةدشب ىلاسعت هش اهدي[ دقو هتقدر َءل هدو هل اعف لاعفلا »ره تن ند هىخأاب بفهلتلاقو
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 لااا ومدق ادازةن ”المىرخالا نيعلاوءام هنأ الءةوكر4, معى أى و جرم لكم !ةه ىو

 تانك ةادقاداو تدد أوى اذاادا اولا هتحوزتءئر رهانات لاو اداو دن رس> ترف

 حايل |مهصأ ى لءالالوطنب رثاساولازب لو اوراسسو ثااثث ادارات أ رورب لا قوف نهزوه# علا
 لملاتة هلكرامناااوراسو ةظتارك ذنءرتفت المت أو ل.لااود_قو د رظانعاودج رعد
 ءايوعأ | ىلا دعاصتإ نا رل اكل دوطوهو دومعلا لدم همأ اد لم ىلا ن سحرظت ذانورئا هن مهأم ملاعق

 اوندااف ءنماورر قت اطكرهظ داو ىلا كالذراصف ىيج رلأ ناط.ثلا نم شابذوعتو نآرقلا نمأءشأر قف
 هقو قاردالاكهانذأو ىد رب ذأ اك ارذخهو بما لاك اك هاون 1 اوةمع طءاأة ٠ 31ه أرامل والو

 ىفهمدقو تاهل ىف هسأز وىراوطأ كه ال_- 0 اهلاد.مإ .هاوعل + هيانساوهراجإاك

 نسحب هل لاق هيدن نمد ض 0 أ لءقو ءىذاتدر ذل |ىلان سحر اظتامإف نارغلا تحت ضرالا موت

 تدمسو هلل ا د-وم اناا از نم ةريزحلّوأو ذهو ضرالاهذهرامبع سئران أ ىنمفذكال

 نوك:انهريغضرأ ىلا سل ادالد نم «لحرأ نأ تر عشا كسلاح !عتسماطأالو م مو دقتفرعو

 ىل>أ لازبي قل عار ىدسوادر ةنماهق شيع ناسملار سذالان مه دمعت ن أكس !1نهةمااح

 مكولقاو هما ل الامالا اة امان وو القل نجل ن .او-رذغ : ىت مكءادنوك أ أو مكةفارأ 58 او

 ةاضأان ن أو د 1000 5تدرفعلا مالك نس معماملف نوملسم منام لدم سم ىن أف ىودع نم

 نوث داو ر راصو مهماد# تن رقع راسو هلنأه كر ىلءانعمرمست ارح هيا كارح - هل لاقو< ءلاتفتلا م

 هاسأقامو هل ىرع ام عسيج هتحوؤل كب نسحراصو مهرو دصتحرشفاو مج ولق تبا اط دور نو.عادو

 حاسما مالكلا نع تدكسف حاملا دازروشكردأو « لدللا لوطن . رئاساولازب لو
 اولازي ل م-متادمع سلا كمل هيأ ىغلب تلاق 4 :اقامثلا رم ن ءرشعلاو ةعداسلا هلم الأ تناك 3
 هدب دحاو لك دمرا مما عمطامملفبطاذا ٍةرعل اكموم ريس لمدلل او حامصلا ىلا لالا لوط نيرئاس

 مهمامات در فعلا, نب رب رباءاو) ازيلوريسلا قاودد مهب رشو ءامجب رخ اوهلك وأ شهنم جرخأوه-وخ

 1 ةيدوالانوعطتءاولازامو رنا طاش ىلع ةكول كمريغىوتخ | قدرطىلا قدرطلا نع مهب جج رع دقو
 اما ًاوراطقالا ت دس ةربغ مباع تءاط زال ااوى ءداحلاموءلا قو لءاكر رشة دمرافقلاو

 هذه ىدلوأ :تااقو ن > ىازودكل اتينا او هوعزم تادضأ «««فقورارؤدالاهةل نسخ أ هرافئاماف

 ' ىعأان عت_صأامن ساهل اةذهلاباضدقا نو زخأب ةعاسا اهله ىفو انوةدل دقق اورثازجرك اس#
 .هيدد نيد ضرال اول قو ه.اءاوماسو كولمةعيىلاهمااعلطف لهفق بيضتل انضر الاف رضاه تأ أف
 اولاقف مكيقو اذه تيرا فءاأر نا ةداساب متتسحأ الازبوالكب ندع ترتد رخال ع لال
 لعن أ فزملا :ذآل مهادأو نكانولةو لدحلا قوث كءم نمو كدالوأو كلَدح وزر تنأعاطا هل

 أوقرصو ل انارووظن ءزوههأاوهدالوأو هد وزووه نس لزنف مهيلع هلئاانر هنو لطاملا ىلعم هو

 اسمملا مزاك- 111 2 تك 0 حامصلاد ازرم# كردأو # لمخل افرطىلءا اوعلطو ل الثا

 ا فاجأ دم ل1 كألملا ا. قفلت 4ظ :اغاءثلاد هي نورشعلاو هنماقلا ليال تناك 359(
 ارو لات !ءقأ كلذدمب مل ائااوؤرمصنأ دعب لء+لا فرط ىلءزو: .ءلاوهدالوأو هت> وزووه دود

 مداصتو ناركسعلا 0 ةلج مدوف ةوءامتُملاع ماع تراذوةريسفمو ةئعمر ك؟اس.ىدهلا

 نأ ىلاورسشلات.هاهداوفأنمنملات مرو نانحلار ةونامهدلا تمدقأو ناري _:لاتءمتلاو ناعما

 لمقأ
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 طاهرالاو: درهاو نيطانكثااو نأ ند اوطرئاس نمل. نيءءرأوعست لع[ لوم عبس نوكأ
 كل نهض ذدب رت ىانرمأة ىرادلار ا-عورافتا اوىرارما او لأ. .دكلأ زأكسو ةداوغ أوةرأ امطلا نا ءالاو

 0 ءجامسأَق 5 'ركالم بيتل اذه كآءنم م 0 هوما

 ىلع ل رم ران اكل نسح لاقت ةالذوسؤ روعلاو دحر كلذك اعل رثحرق
 مثال كءم نه ىلعز ل اع فا ئانطدر ىلع كلانءاطأ اذان دع ءساناولا ةفكنا اوعأو مك: :-و عطر
 ال, نان نمو تادنأ الد سوران ةناديالاوءودمولاو ناولالاو قادت اورو_صااةد ذاتزعت ريثك دون
 نءانل دءالف كلذ تششان أ نمو عامسا!ةةدىف ءوهنمأ انمو شودولا هةص ىلعوه ندا :هو سور
 م4لاققثقولا اا _هىفان مدي رتام ىذ ساد ند اوشوحولا ءةدىنعود نمالوأ كد !ءضرءندأ

 ا ةايدهىلآةعا ملاةزه قةللاصإاةأ ارااهدهو مدر اترا ؟-:هدئزأ نسخ

 انيلعمكاملاد.ءلااهأ د>اوناسلاولا ةذ نو ءءدغال ل ند م 4لاقذممسؤرئاوقرطأ همالكأو م
 ىلعمدآ ىدن 57-5 لف الا شتا انقاع 1كو مال لامر دوافننام استانا ا

 هده ف نذ ن :.كاوانرو و ىلءالواتف :ك ١ ىلع مدآ ىد نءاد>أ اذ ناجام تقول كلذ نم نهةانروهظ

 دادي نيدواننس مل ؟ونس> م لاق ةكد من موت :أكدالم لذا سام نا لوم ن ,م كل دثن هعاسلا

 اف انهىلا اانا تق فك م 4لاقو كلذ ن من ست 2: زدولا سراغال نحت ةس مس ةقاسس ءهلاول او ١

 هذه ىلا لست تاك اس كاذالوإو زيخا ا هدا.ع نولةٌكءاع هنأ ن :-دقتنادلاولنتف هناا
 نوهااداوملاٌك كر أو ل.فلا كءكرأىدلا سودقلا د. .ءزيشلا نال اهأ كنيع .«ب اهارتالودالءلاو رادلا
 شنهدل كاطءأ ىذلا ش.ورلاوبأ ع مشا |اماوريسلا قدا سراغال نم ا .اةنالثلاىف كل سطق

 قعاوزلا ابأزيشلا نال مظل هقنأ 7 رنماذ ذهو نبؤس الث هفا هد ألاو مومل ىف كد ماقد نا
 عسفسأاى هم اهةهنس تان ملارمصق ىلا دادعب نمو مظع الاهنا مما ظذ< وهو أ,خرب نب فصآ هءرذ نم

 برةموريسك أرباح و ريسعا| نهم هلل نأ كخ# ل اوامءظعا ارق: قت مهمالاكن سح ع ه«أ ملف نيئس

 ملال اءالؤدىلر مءوراد دل اماه ىلأ اصواورمأ 5 انيطنوتخالا نصرا هيلا

 لاقو مهبلا تغتلا ع ناوسوا ا ءانأ ل دوت تاطظةدوأ مئانانأ لذ ىردأ اف ىدالوأو ىت>وزنىلءث عجو

 ىماقت نأدع ةنيذقلا قدا ل نمتاولاةةدادعلا ١ طعون مود مل ف مار لو أاذام 4

 ةريثل كل الاههو ىرارب ود ةثحومارافةو ةثطءمةيدرأ عاطغتو لاوهالاو داد_ثلاو باه عاارومالا
 أءاامالكلان 2 أ :فااناز رو لود أو ورتب عزة مى دل هسأن يل 1ع نمأنالو

 ارامل انأ دعس كلل اهمأ ماب تاق( :اقامثلادعنورتشءلاو دالة .الاتناكاذقإ
 ةرصسلاءدذ_هنمالو ريك الا كل ارش نءالو رئازملاه ذه لهأ نمىدم_سا كلع نمأت النحل
 اانا لوة١كالذد- هب رينا «ءاد نم ءلكو مهم ىلة هنو تنير ارو روق 000 :ةكءلاو

 20 :ةءاانتفن أ م ا!جوهدالبن مسالا ةاحوركال 0 مدقق فيك نومل اغلا
 كلمثعمجو كلدال» ىلا 4 هود تاودات ازد اهنحنلا 2 نأ نكداو انءلعن ام كلددعو

 مهرك-ثفكدالا 1 : ا صوت 0 نكد 0 ىف زنغأ ارق مأ

 ضرالااوةد مم ةعاطوا.عهساولاةف لكن اياولوك م 4 لاق ئاريخ هللا مك ازح > م4 لاو كلذ ىلع ند
 ةمعلم ةد رسم سارفأ الث مهعدواوءاطدق مهباذاواو رضح مةعاسا ميقا ةف تشن مهاجر.
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 نمد لا نب كه دشن بنا مسرع لاا ذه دل ىلا

 ردسقلاه» ىفأء ام ءوس م لو ه تنس-ت|مايالاب كذظ تنس
 ردكتلا ث د<ىلاءالاو ةددنعو ي اهمت ررقخ أن ىلا الا كتالاسو

 «تحوزىلان س> تفتااثنامزلا مالو اوهراهالا٠ نم ه..قىفاأو هداكما هتحوز تكدو نسح 5

 مال 1 ةهم كلاب موللت قو ىو 2 ودع رانا ر» رماد نيئدملا نب ذه د شنو

 ىناثا| فردك:اموو ف فددناو وه :دض.ىره دءاحاريس تمزناو

 ءنوهج تاسدثا ءلانأو ْرَد؟عأ 8 ىنأردب لو ىرهدفركسنت نيتدماا نس ذهاضد أد شنأو

 نوكد :كريصلا هن ا ها امل هباعللا ل رك
 ى.اقن عيصنالو ميظعلا بعقل اد نم ع )رسنو ان-اورأ لتقثنأالا ب رفاذلام هلاو هت وز ه]تااَدَو

 ىد-ءسأب تل ءةأ ام هلناو باء ملا راخ ن ملوود لئاشادأو مالك !!قامه امنيبقميلالا باذعلا
 اذاراو اكس: ممزاكسا || زهامهساكق اك اهلوقأ ا ف ىناعوأ طتنأ الان س> كدوزو تنأ يسااراتم

 لولا باص ترق باولا ىبعادرت لو اهلاس 000 (ثاًعياذاو همشان اكى لان اك11ىلا عود رلا

 'تقولااذهناندالاى هؤأ نكءأو ل معق هب انيرعأت اهمال الاون هاو لل تاذ ىهاودزوقأ| ى هو

 هزه دذع ىناكر ئتالو اكءم ىنا ذسأ اكن |: افا 2 ىت> مكمل قفاام هللأوا 4تلاتقمالك تقووهام ١
 | ١ اوال اذ ده نا كنطءاذعب طعنا تلح 2000 (يتاصا امومو ةرفاملا

 اناا طااهأ امرع 1 راد هم نش رعت ىندأ ثنو 7-5 هناا هاك ىنردت#

 اهادحواحرخاءاف احرنو تانلا امه د راهم نتا هال ما اال يا وم ا!نامالا,ا4افلحو
 أروح ىرح : وأ هت نم باق5 000 له عرب لا قا- ىو رجأراسغن نم ىو ررنز ىلع ةيكار

 نيفرأ اقدح ىناث دنع اعزفتالو ىناعيت امن د تااقوامهما دقت هدقتف ىدفلا يهل كر ندى

 000 ارصتاو امال الدان تاو < هدا هدد همر لهمحأ اهتم باب لق أ ردهأ | نءايأب

 كلما نءافوخردلا كلذ نمأ 5 لدفن ردقأال تنك" ىكداو صا آلم قءلع أ كلذ لكوةكمر تق

 تئايعاككر كرد نكللو لساو طا هرالاو تأوعال 0 ةءاعروانجبأ

 صد ل اياذقنأو هّدع وزوو* نس» 0 ا أري - ف ىردعم

 حاسب مالكا نع تت سف حاصلا دازروش كردأو «
 هع - وزواتسح نأ دمعسلا كلل ا اهيأ ىنغادتلاق 4 ةث ءامثل ادعب نور شعلاو ةماخلا هل الاتناك اف
 تدضَقلا ن > مل 0 رم اووف صالا اون اورطقلا نءاوذلاط ا 1ىهاوشر وقلاو

 2 اوخأىلع ىنودلطأو ىلاورمض> !ءاسعمالاو دق م اددخأب لاقر هنا :مسىوقو ضر الأ هيب رضو هدد

 هسأرو ضرالا مو قه الحر مهنمتد رفع لك تدر راكع ردع انرترل جَج 22215 ر كابا داو
 مآ الاوان دما كءماد>اوتالم موكاول او تارغ ثالث نوح ىو [ ارو اعلاف
 نهلامدلا كل لةةنوراكا اكل ل تك نا نزع طمونوعم اس كرمال نفذ انرعأت ئدىأنانءاع
 امو متنأ نم مهل لاقو هد 0 وهل عمو مهبأو> هع د يال ”.ةئاهنك اما

 اناث ضرالااول تف طهرىأن مودل« ىأ نمو من منه فثاطىأ نمو لئاسقلان هنومسنت ن و مما

 : ةدراأو نيطأم ثااو نجلا نم هلأ نق بس مدا لملك م هس نو لدحأ 0 أه اول اقو

 نضث
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 طولا تذخ أو لافطالا» طهربغ ى 0 ىدن ءنموا4 تلا هءم نيثدعتت تن 1 ىلا, نءةرحافأد

 لحال ةنماهاق تر الى مم رَضت لزنورظاد فقاو نس>و هناهم ره 3 تراصو

 مم هم .اااهولصو أ ىذلا ناك ىف !موءمن سدح جرح و هريغ ل ىلا !مباو>رجخو اهوا مذ[ < ىف

 1 الا ذه تدشن أ اهَتْمْعغْنم تقاقأ ادافاهبلا نوراغس أو ةقووأ مياعامةةماهوتلأ

 2ك :نامزلاداع نات رذنو 0 ىافجأ نمعمدلا ل صاع | ام دز # انو“ قرف: ىلع سءدندّعلو

 ىئامأ تعلن د 9 ىناهللاو » هرس>أ لوم دال لوقأو »ع ىف بأن ةقرؤرأل ذآت دعأم

 ىن اكد ىنرم# دام طرف نه 00 هنأ وح ىل ءرورسلا ُْظ

 نو از-أ فو حرف ىف نيم 2. 1 ةداع كل اكمل لابام نيعأو

 رانا هيد ور هل تااةؤهنق اطلأن سد او ككذدنهذ ىراوجلااهدنعءنمجرخ أه هرهش نك تعغر 10

 ف .اء هللامف نزآرع_غنم تديرجو ءكزعأ توا اج ويل هده قفوكأ هاك ال 7

 م ا دل هقرأ هَ م !!نأل- عاو ىن دب ى :ذ تاؤتالل حرا

 كردأو 01 أدي كلذ دء,ارمأ كل ىصدعأ الا نلمس ا عمم تاو ىمم عقواسم م. ءظعلا هللأر ل ناو

 حاسم ا مالكا أن ءنئَدلا ا حارسا أ داز روش

 ا ل 3 ثااق 4: كم مشل دعينورشملاو بارا تناك كو

 هبلة هءحو أ دقو نسا لاف م.اغعلا هلئارغغتسا انأو ىنذ ىن دا ذال ه] تااقو هاا ترذتعأ

 كل نسدالو كر دف رعد الن 200 ءاخو ترئاس ىنالانأ ال طخ | ابو تأطخأام تنأ اباع

 لوف 0مل ىل ءىلز مل ةأ هن ادك تهل أنأ ىءءروتو ىداؤ:ةرعو ىإذ ةءدمدأت ىلع أوراد ةمالوهععد

 بيرقنع ًاندال ىلانيرفاستوأ ءاعهقادردقامهد:ءىفوتستو َكءدأر اد ىلا كل دو أن أ سمحت

 كذءل-و ءلدالرمس رفءاهنا ترد ا اذه ىلعر هم نعم دى لاق جفاك

 تاك ع مرطظنت فوس ىنعطت ل تاوراي دلل: ذهراطأ فرءتالىل نافذ عمطلا

 :اننس ناكىذلا ىنأاح ىز دقامو ار معو ىبءانأ معقل الاك هه لع هلآ ن مديربام ىد دعو ىلع

 أ ةرمئان ع لءار ءالا ىأرالق 0 انه مانل ىثاولاحربامو »* اضةنيواعدق يدنا ديا

 هروصتو 0 أ مم كح و 9 م هرحولاقو ىئاوأ لو ناوو قال نطل تي < ىناف

 اضرلاب ل و كنمارع-ثدل 1 د انّوُسَرِم هلك ىرامتلظأ ىضتتم والا لعلا ل

 ىف 2 كر 2 م- ماع نا. دق م_هءاكب ىراودللا عهموأ هدالوأو ىه تكد م

 0 ريم د ىلع نرعدب مل ييعرارل ا للو هد ءانس- نراظن. لواه دالوأو

 ىلاءاحو هطسو دو ماةكلذ د هب مومهدقأر .ىلأ ام نواكو ملا سأ ارا تهذو لدالا لءقأنأىلا '
 أنران دىلاانةو لولا 4 لاثو ١ أمقمع ءنسأم لب تل 15 عر ميىلااهوذو اهسأر لقوا عاسو هتحور 1

 دلولا ى 2 تاهورب ع أ هدو لح هنا م ةظةمأ| قو أما لأ ف اذه انعام >١لهف اتا اه عام او

 تام هلادنعافقورصتتل مار الالي نايا لا تا اع ءرصَقلا نماح رخو ريعملا

 ريا سابالا جفال لوح ال مسح لاح ةةالو ةةمماأر اخ ضان هلا لما 2 . ارس ىلع لف ة:ىذلا

 ىلءادن قدو بورك / |جيرغماب ن.- لات صالانان 2 6 امنا لمت عاب 4 م 1 ناو هقلانا ممظعلا

 نوك-: فيكواةنوذ أ راسغلا اننا ع مأط طازأ اياو ده الا هد .ةاع ف ترظنو هتءدحئس لك لاقود

 ا
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 ىبالولوقأن أك ئانأ اح « ىوملارابخال تنأى اصاب ىمطنالاةءلاف ةوةا.دملا بر
 ىفدالا ىناك ىحتئارغو « امد ةاهدال1 همارغلا ىورأ

 0 الامالكلان ا 3 أم ءصاأدأز ارروس كردأو' »+

 الات سح ناد.عسلا كمل | هيأ, :ةابتلاق 4 ةئاقاهثلا دعب نورشعلاو ةئلاشأ ا|ةلءالا تناكاسإف)
 ال ىرتلالاهئزانم تنغتلا قواه أنر أ فاو اسالا دشنت أهموعو اهدالرأ ا ىأر ,هر-وزىل2ة لد

 قولا اذه ىف مهبالاهدالوأ أرآ ذزن م«تءك#ادسأرب :لالوا د-ًارتملا مالم ممادنو اهدالوا ساو ص

 ترجح 2 0 0 ءااهنأف نسر مأ نم م ع ناك امامأو ]ل م ةرعأ نياك امامة
 انايأاب مدل وق او>-اصوووقر ةرعموأر ا! ةةمقاطلاف 5و دالوألان مأندو رطملا لم مول-> ىلع هعومد

 1مل ءامسفن ىف تااقو هتلاردقىفةل.-التلاقو مهايأ نورك ذد متهم نيس مو هأ تكمف
 ْ تاءالاءزه تدشن وت كم هل مهتادنو تقول || هى مهد ال مهر 3

 مهرعد نم ىريصآ فك فاول حر خمدالا شاف ضو اقم انه علا طااممارسلا ن ,هرأد دْلاتادخ

 عمرم نم ىتداساناذدمءله « مهلعداؤنااقونوملل_>ارا» « ىءىربدالو ىلقابتءسقأ

 ىونلا مون ىتاةميئ اه ءاورحأ * ىدح وو هىءادم ضءفلاوقر او 5 مسن أب تز واو ةرولرمخأم

 ىهطمقرفتل أب بددنو مف 1 املا ىن هنأ اهفاوق نأ تءهطو ما ىلخأ 0 افطر لراس

 قنا ريالا يكاد «ي انلا اردوغان هللا

 تمعزأهقعز تةعزهتفر ءا !ذ هت-وز هنرظنذ هسأر نع ةدقا اطا| ف ثكنأ َنودربسلا نح قطا لف

 مث تدلط ضرالان هو ازنوا لا رم لهأ نوه ىلا تادو ف. كسح ل تلاقومثر هقأا ىف نه عمدج

 ءاضقلا لفندق ىاّدع تقوالوءاكب ت ةوادهام لآةرأن هإ تل و نس كمت ذ عوم دإار ا نودع ترعرعت

 ةلرظن الل فاو حر تةد ناكمى َ نم كدلع للام ةم دا ىف هللا كد اع مل لأ ىرحو رولا ى جو

 ل تراب اتكلم لدن ننالا 1 0 :ذكهذير ىنعل: ؟كلد وأ لع يةدحأ

 ىدال: ىلا ىدالواو تنأو ان أرئاسس اوه.ق تنأىذلا نمَكصاخ[ناامأو 0 اندىلا تح و

 "1 ار تراندو تكهذو تء ست همااك تعم ملف كتتأةرعاغلا هذه فنأ مغر ىلع
 35 لدحرأو لزفات هتناالا هانا م دحأ ىف را ل نأ تاه جورا :تاهيد هل تل اقوالدوط

 تدحرخو ع 00 سهو هلد اقينأددأر رد :انازارعارك ءاعتلاتان كالا ف كسور مر و

 للود طاافتيأردقو نك امالاه ذهتم 0 ل ا
 نم حر فةدرعملان لا نمدحأ هنم ضاخالاب دئءازتكااو لاو هالاو اوتئارغلاو وسن لاما ترا

 .قالدال.ىلا قلصو نو أ اه نم ىلا لأ أعدت الو ىرغ ىلءامخالو ىمه ىل ءأهه ى :دزب الو برق

 نمجرخأام ةيعروتام كلتا حو نحاس لا ةؤةكاهاان ك مالا او هشثطءملأآض رآالاو ةيدوالا هذه

 ىدلا فرءتالل 0 ل هأ تلا ةؤّلدالا ارفاساالواته

 هذهنمصاخك نأد-أردتءال هنانناو ءأ او طاهرأو ةركمو تدراق هع :ناح ىلع 2 تنك وراوقت

 حالا اة ديسا ناس لاقةارومارومالا دعب ثدح هللا لما ىناخو الاسك تفنن تنأزفف نك 2
 قوهامذيمش نيدلولا عم م بت اكسال قلك مةهيقاطلاو اهمو بفضل ااا مانو الإ تح امأت

 اهتخال تلا ةيقاطلا س لدكملم | ىأر اهو ةام كد د» تعمسف ام عاد تاذدهك تاذاوثيدحل
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 هاه نءوراندلاو ره نم صالدلتأ ىفدك ياسا .ذامةكاملا هةاعفام نسل ترهاظأو
 هل تلا تفعل مع جرا مثرعذاوأب ىدوز صاخأ نأ ىلا ىن 31 دول ىلا اهل. | اموةملاظلاهكساملا

 زول اوأ تااقف وذ تأ ارهقاهنمىدالوأ ص ال_وا عد الخ نهد ال ل ةؤك مث اكلدو زرمعلا

 الا للا راسنا الازيتا نا ان ىدخاو حراوذعار وق مما 2 فاو

 مد<ر ىهو مااغملا ىكين «ناصسول تا اقوادب د2 احرفامهب تر فزوءااامهتاراملف ةدقاطلاو

 ىنال ل دالوأ وح اًتجوزو تنأ تو دقىدلواءن“ الاو نيكااسلا ن .الا كان وزو تنأ تيك امد

 اسهنو ةثام تكمامءاظعاوح أس ناكور عملا ىلع يذلا تخش ن ا .-اص ف :رعأو بدضقلا فرعأ

 «_:هدبالىذلانوملاهكردأا ماتا ىسمتنا اف ةءقاطلاه ذهو بهنمتلا اذه نقثأ تح ةنسنيثالثو
 يكن مامه ذخرا دلا سرغصخش أ ائاو اكس دة نمامهام ناذه 6 هيدلول لوب «تءهتو

 كلذ ف رعأاللا لة ادد أ ىلا لصد فقدك اس ةرعاناىأان الاسقف امهزدخأب فءكن امرء الواروق

 كلذ رفاه كح ايا ف نب داولا نما ءهذخأ ا كارهددال ىدأر ان تادو ف. كف 3

 ةرحاقلاا و ذه ددع ىف ىقتدامأنأ هلع لوقأ ام ىنم مهما 'لدالوأو لس تكا هلت لاو

 ىلا مهعمش هع 0 :ةالدرصدل !ةراغمىلاامءَدل >ارانأو ىتاكذنو ىلع ترساتئامدءدةماقا

 ى لدال اوأو ل ة-حوزىلعل - داو لدي بيضقلا و هءقاطأأ سلا ىدلواب ٍتنأرتومأنأ

 ماظن اثهمادخ كلا« اظتءام“إلاوزهم مادخأب لو هيض ضرالات ساو ١

 تيضقلا 1 أو هب ةاطلا 0 مرا-ةذودد رئاعهر ماقد 7 .ةا| سور ن مدح أكل

 هنق طو رماه رعشو مل-سأا ىلع ةيول فم مدعلا هلا قاهر ف هتدوز هم .ةىدإاناكر األ _-تدوهعم

 ىهوتو.ءادلاتحتاهدالوأوأ مصالدناتبرط ىردتال لاحاوسأ ىف فات اة دير -نيءلا ةيك اب ىهو
 برضلاو تاذءلأ نءىماق 5: ىهو ايياصأ اما ىرحام سس سفن ىلعو م- ماع ىكدتو مهرظنت

 تاس الاوزهد نة اهععم تالا لااوسأقاهارامت لاكسناادشأ لوا

 داش مرضت عمو م« تهاياهئاتاةلتمو ه تفاه سفنالا قد

 تماشاا هل ىثربنم عي وأب « ىأرام تءاشا ا هأ ىثرب» تن ا اناا
 هدالو أ ىأرو قافأ افهم 1ع ى شع ٍ- كناو ورللاو اذا نمي ضهابارالا

 هسأر ىطخفانابأان | اوساصف هس أر نهدي ةاطاا ف شك ملأ فاقت مو ىلع ىدغدقو ن تو..لد مدو

 نودكسدن ون م هواشدالوأت رظنائاواه-وزرظنت ملف موحارص ىلع امتهشغ نهجومأ تقافتساو

 وما هك تاجات او نوك تمم ااه ف متهما تكرفان|ب أب

 يرحم ترآ .دتو اهلهش عاق |تاقوأتيرآ ذتمثم كوب أنبأو أ أنسأ عد بوم باقو عدصتدق

 اهدودتراصو ضرالات ايوا هيد اهءومد تدرس ىتحادب دش ءاكت تكمف هقارفدع, ابا
 م سو اهدود__2ن ءاسبباهءومد مدع ى تح ةَقلطم داس نس ءاوءاكملا ةرثك نماهءوءدفةقب رغ

 تاسالاهذهتدشنأف رامشالاداثناب يدنا اوءاكمل اريغ ا مراهدابنم بايذلا
 دجأ لة باكرلاى. مرمادعو#: ىدجرم فأر تاع رف ا ىعدر م دعب نييلا مونت رآ ذو

 ىحوأو ىاوقو ىءولنم هى وذأ لو قدرطا اىردأال تهحرو #« قل ادل-الواري_د

 قراففسيبملادعبذاسفئاب « عشتفملا ةروصف ىنءاجدق م تعاش ىعوتبر ف ىلامرضأو



 قل

 دا 00 ضل اناسنأر ىرالا# السل || كه نسح مهءاملق هتم اخ ى نما هع

 ةقانن !١ءله ىئامونما امهم دأ ىف ان ىلا.ءز هللاءا-ش نأ ة.+ رقاطلا هدم وسب ,دعقلاا ذمروصنا يا

 ةكدالاهد- ءنءىدالوأو ىت- وز صالدنو ىدال» ىلع اموينيعت_تافامهذ ماء هز أىلع لع 2

 ىقاسام هللا لءاورفمالو :مءصالخ سنالان هدحالامىذلا ظل ناكد -1!اذ_هنمرفاسوةملاظلا

 لدفامتكشنأ|م 4لاةو زيمالغال هسأر عفر مئة قاطألا أو بيضقا ا «صاذتس الالا نيمالثا نبذ

 تزي مو أمك ::كعمان أية: ةاطلان خنت رو نهو يضةلاذع د ةقرافا عوق سا هما رسما

 اهل لا فرات متاع ذم كمل اواذلا اقهاىفالا املا ! ومعان هلالا_ةذ اكن لك ءةرقس اه تذرع اككذم»

 قه نأ هم هزأو ا ار#<# 1-1 انأ ن د>ا 00 هلالاةذ وة ىلا ناء>رنو هناع مهل لذ نا سدح

 اة 0 !.قءلالاق ذةيقاطلا أب هقول :ملورتخأت نمو بدنعةلا ذخأب ٠ هةمقر لءقه ذخأو هءلا مكنه

 اةهنااق: :م نامالغا اع ناشف نوم 1 نع تاعثهم هزةوامزوأر هز انس-نا مث هنأة م مصرو 00

 اءبارستأ دا وق هكر 0 م لعد ةنأوه لد ىف سم الرع نارتو اطال

 همخأ ىلع حاس ةأرث :أهلرب لف ن سه ةىذإاناك !اكاهبعيجرو» ذخرا ارا ااول قمن

 ضرالا ىلا لزنوأ م اهلاءامسلا ىلا علط ل - هفرع ألوهارأال لاةقانة.ب 1 مآ الال- هحرلان ءأ هل لاقو

 000 1 0 هءاكم ىف فقاو نس>وهأر ظارملو ه.اعاشتقاه دهام ”ىلفسلا

 1 ىلءاهدعرأ أ هع امث هانربسبخأ امانينا: كو عن مالكسلا | هان إ لاذانوبأ اكو كالالو ىلال ةمقاطلاو

 لد مث سا: ملا نم ردعأ اهربلو بدنعقلا هدد ىو ةقا الأ نس الوهو ذب دا | نح لخدو امو امعأ

 ىو هرت لذ همقا اطلأ س٠ الرهزا ماع لذ د: ىهاودلاتاذىهاود +-.ةىذلا عذوملا ىلا عاطورصتقلا

 0000 تاو تادنلا قرض ل كرش رمل حز هكيلعر اجار قو ين نورا تفرع ىد

 قتااذو هناكمىلا موو ىذل!تهدرأو ثم اق مث او حو ىلع تءطأو ى هاودلأن أاذئ هأ اوس ماندو

 اق هتالأسأ انأف ةامعلاهذه دل مت اناطمش ىلا تاسر |ىدحلارون ةكمالا نأالا ن طأام هئلاوا سفن

 اتنأ 0 01د توضلان معمل |وامذ اذه تاك اذا رامف ا امضعن م نيؤس وأمام ىب ٍماطنأ

 دازز وس ءلرذأو # «ءاع تيضعاذا ىل_: ماس ؛رغلا مماهاعق ثول فمك فاسد د د:+ هْريْرَء ىهو

 جاب اماكن 0-5-5250 حاصلا

 ىهاوشزوقل|نأد عدلا كلملأ امأ ىعاب تلاق( ةئاسغام 7 نورشعلاو هيناثلا ةلءالا سناك املذ

 100 1 ءدوص أمدلا أهذأأو ل١ لعفت يد اروع تن انا اانا ىفاودلا تاذ

 ثاطا لاير اا ناك امءاظعلا نانا ثاذ للابن اط تلا ممأ كماع توسقأ تلا «ءاعتدضغاذا| عمم

 ىدب 2و و 2 دل مالسأ |ههياع دواد نينا مس مت ىل<ىذلا ش أ او نسل

 هسأر قوف نم ةرقاطا اعلق مت ارعملا متاحا ١ ناسولا نس انأ ناط.انأ م ا4لاقون سحاجاحأف

 جرا:ه ىلا تربع ىف اتق كلود ئذئأ ه] تااقو هبا ددخاو هت ذخأف هستفرءوزو الر جامو

 مث كب تعقواذا ف. كة! ممنأى هو تاذدعلا نهتةزسام كَ جوزي تهذد رج افلاوز_هنا ةنئيخا

 نما عقوام هل تك كل دآ و باذعااو هبوقعأأو قءضلان مدل ىهأ امو هة>رزل مقوام هج ا

 بهذا نم همطءتواهل كرم # نه كل. || تاسرأ دقو كَ َلطأ ث 2 ا ا كادللا
 تكيزوعلانا مثل دالرأو كتجوز لدقتو َْلَء :ةكلباومسرناتفلو اه دنع ينبترف .ل كر أراطنق

 ترهااو



 نحل

 ْنْطاش ىئةموادا هم ماق هْئأف نسحرهأ نم ؛( ناك اماعأو »ع الؤهرمأ ن «ناك ماده اهيدن نين نه

 ذأ ل نمل الأ برس اثره دمراصوما 11 ند سب ل -ةومومؤمناريجوهوهنرلا | ل قتساو 2

 أهرظنوم دن نان 1 ةةقلعمدقيو هما !ءدد وقهر“ نم رقنأ ىلا ىنع لازامو هياصأامّةدشل

 تاءبالاةذها مف بوتكماذ 15

 نود تداد دم 5 اماز-دقكءاعو #4 18 نطسب نيذدلا ت 0-35 ًامدنع كرمأ تريد

 ا مخأ 0 ماض هانا ذم عرضأف 35 َكمفوأ 01 2. يذلا كوفاكلل انا

 هن لردع وذ نوط نع لعشلا عمك رفظو دش لا نمد ةاعهأأب نقمأ ةقرولا !ةءارقنم غرفاملف

 تدعتراو ؛ فيان ان دفاخ مدل .أةراطق هد سن أم ٠ لاذ اه دلل ارط ترهق عطوم قادحأو

 تايسالاهزهدشت 2001107 اااه نمهصئارف

 ةيامص نيهر نأ م ل لقو # ىعال مس لد ل ينعم دهذليق # ىمحأ ضرأ ترس نا ءصأأ مدد)

 مالفع م.مرا.داوب اوصف # اه هنانت نج مونم ةفطغ ىذع 5 2 لكذكد قوةىمارغ نأو

 حابملا مالكملا نع تتكسف حايصل ادازرهش كردأو
 ًارقاملان د ح نأ دمعسلا كلما اهمأ أىغابت لاق 5 هغامثلادمب نورشدلاو ةرداملا ملل اتناك املفإ)
 ىاد.دو هند _-وذ نيتوط ىشمر ماق حلها ممر فلفلا ىة2و:دشلا نمداهفلاب نةءأ ةقرولا
 نع ىثم مأ اهأن رك ذىلارا هسالاد دل او نا هسن أود كح أهم ل نكي لورط# مضوم

 نه تضم هدأ سدو نأ اهكما و ترم كطار ا نفور دارا -وة:نيتوط_ةرهذلا تناح

 دالو لابأس ىلع شوق هكورب هثالشث مدالا ن مسبق أطسع قا تناحو مسالطلاب شوةذم سادفأ|

 2 هيلع ناب ابنا ونامصت نا داولابو ضرالا ىلع ناءمرم ةءقاطا او باو متاوخوءاممأ

 لخدتأنأ الا يضةلاذخأب امك ,هد ”الاو انأالا تمضقلا ل تأ ام لوقا - ةوامهزم مدلا لاس

 هزب |ناف أنس لا امعاب هلالاسةف محال ا هذ هتوسأمأ امكن امو امهض»ب نماومصاخوأم وذ نسح

 نا الا نمي هلال قباكتنس عجن أوك: :,اك- ىلءاسص لاف قلاب انس ىذه دلت ءلاكلقاسىلاعت

 انا فاو تام وثلوج ذ-* رام فاميقم ناكورا» ءكمأ اةرهدلا ن او نأكو ناقد ناو علا

 اتي كلانا الا ود انا لوف انا اباد |ىدما اد حاد ام لوةد أو بيضتا اذ هو فال ٠

 امهرأ رةمامو هم ةاطا او ىمضقلا نيب قرغل امامه لاق امل نسح مهما مافات ن ءانايلك

 فرعتام تنأ أهلالا ةفو دج ةثالث ىواسست ةرقاطااود دج ةّمسىواسد رهأاذ :ز اتق ءضقاانأو

 رئازح جارت : ىواس بيتعقلا تاو هو بي ,هعرس امهنم لك ف هلال اا مواضف يد ىأاه 2لات فال

 نارا ياسر دلما اهللابىدلوأن نسح هل لاةؤ كل ذ5 ةقاطلاواهراطقأ» او
 بئر و ماكس الا هب اغاموهدسأ »امه 00-5 هنسنيثالثوا جنو ةثام شاعانابأ نال ممظع أم /
 اء ل ورئادلا 00000 ةسرغاتاماددسالا|ىومددتساو نوذاسملا أرمسلا امم

 نأ ةمقاطا امأف هن :هدسأ لكمادءالىذلاتوم ا هكردأ أههرعب دب نم مغرفأمد_نعو تاوساطلا عج

 امآوهسأ رىلءتمادأامد- أةرلعَت , لة أعرج نما | |نمعأ ن نع قادر ىلءاهعذو نم لكن ا اذرمم

 سيشل كلذ نومد- زم م-.4لاو نان م فئاوأط ع. س ىلع م هكا م نم لك نأورم «ناف بضل

 تود ك:واهت وامه تضخ ضرالاهءبرضاذاه د: رادو هك امنع لكوهمكحوءرمأ تحتم اكذ



 ني

 نيباهوفقوأمثرهشلا ساسالأ اماعو ديدس نه لءث كف ةءو لق «أاسهرهث هن: ؟ماههد ف هقن رغىهو

 تركسفت ديد ..كاناومهلاو ةمءظمااةا ذا هذه ىفامسفن تاراملف لماذ ريقس تقود هكا ىدب

 نخدم نيه تدشن أوادر دشءاكو تك :وُرعلأن مهو تناك ام

 ىانلاب تا نأ ةنوعزاو »# ىفلت فثو هسادعلانابراد

 ىجارلافئايناذالم نأ راد 5 اوعنضاملاطناى كتودردقو

 نيديمأ |نيذه تدشنأ تقافأا املفاسمياعا شعم تعقو حاد دشعاكر تكن مث

 فول مركلاورفانتلا كمد اهتفلأو ىد-هم ثداوملاف لأ

 فولأ هنمهتلادم < ىدنع ى أد-اوافذص ىلء مومهلا س هل

 جيا هن« هقاد_:عوامرذ 8 ىفلا ا قءسضت ةلزا' برأو نيتيلا نيذهاضيأت دشنأ م

 جرفتالامظأتنئوتحرف م |مئاةا- تمك.قساالف تقاض

 اءاامااك-لا نع تّدكسف حايصلادازر مم كردأو

 ىدهلاروفة ككل تأدمعسا كلما مأ ى غاب تلاتة 1 امثلا دع نم رشح ةول ةلمالا تناك املف

 محهَعبا ازا تالا كو ساو منكر ىشوا د نيدادوفقو أ ىسلاراذم هل 1 كك رمال

 قوفاهر وظينعاهوا رثأم كح نا ترمأو هساعأ#ت دعو تش ن ماما ترض أ م>أنا

 تءزرتت ادقو ثمل بلا ىلعاه هةر نقلوا اراك 5 غلا. !ىفا امطب رواهدعاو «بدمو لسأأ

 ملفت ككو تحادناو لاو لدلان مدل لل اهذه ىفاوسفن ىساارانمتأر املف املقنماماعةقفشلا

 تعيمأم اةراؤصا|لاةطالاو ىل» رجحرتالو دج رباق ىلع !ةأ نيقافم ؟ ىتذأاب اه4تلاقفد- أاهثني

 قفشأ فرك نور نم هللا م >رالدر هاعاب ةمشاعاب ات ااتوامتةشواتوسق تدادزا مالاكسلا اذه

 لال جتا امنلا نر كلت نتحأ ة دومه ى هو ىلارازما4تااةفةنثاخاب كم 1ع

 ل ةبضغدق ىو ال مأ يحت ىلوق ل - هملءد ىف رولالالا ف هتج وزباسغاو تدنزامهللاو هنم هكر ر
 ا دقىذلان اكن أو كيم دلي ميز تكنو عرع يالا .ة.ءرث ف١" فىلع لدلقةوسقذ دش نم

 فك امل تااقو اهمالاكت مهم نب اومن ىف تنأ تركشتذ هب اء هلأ ىنءقاع.سفا قلم انزل نهدي تدفق

 دقو تفافأ ى>ءاملااهه-و ٠؟ىلءاوش 5 .رقاعاع ىدع ىت>امج هرضو اس4 تماق ممالك ادهم ىهتدطاخك

 نيدهتدثنأ ع ةنادالان ماس لص-ام طرق نمو طابرلاةوق نمو برضا أه د-ث نما سا تريغت
 ارفغتسم مد:يتأو 5 ىضماع ب ئانانأ » رقاق .ثاتدنأو #* ةنانح تءئداذأو نيّيبلا

 رهاب ادة هاما نا هلكت 14 كلاقو يد هابضق تشع اللا روتاعز هتان: هامل

 هوقو كرو را ع رزلى < رينأ !ىدارت تاكو رثا» 8 | نم ه.تاءد ىذلا ن من رذءدستو

 اورض< نأ ناءاغلا ترمأ انا را كتلاو نسق اورو مغ ه١ نم لن مقو ىذلاب نير كتف ل ال

 مايهم دق ىلا اسأر نمسرعضلاب اسهياع تازئر امدع اس نع ترمثو تما هورضدحأف ديرما

 عج و ا مطب واهرهاظ ىلع طوسلا كل د تارخق أع :رمعم لور ل ةأأ هه ترضول روف ضم 2

 ىشو أمد نس نمةدراهتحرخ ةكلل ان ا تاو غوغل تاراحا : انماء ىثغىدا هئاضعأ

 نيباهورض>ًاواهوكهرا ما ءاورأ .ةقاوم ىنوتنا متل كومان د:أ ىل تحاصفاهياعوع دو كمت

 لح رح ارادؤلا دس فز ارا وسر قامو يكن قرارا تااقو ضرالا ىلءاميمرب ترم ذاهب دن
 ين



 مم

 أهمانشاتت رضوروذلا لا تادو ىتداستيل اس-انماد أهثالثريساأ ف ثدط ردقلاموده نع رذكلأب

 00 تادو اناواس ار زووا هت ثاحوامئاماغ عمل هةموو تدع م هادا سىلع

 .عومدلا ترغانابأ ا نوع واه د: نوآ 5 .اهدالو |تأرفامياعت اخ دورصقلاّتءاطىدارون

 هتقران ىتنا ةعاسلا تناك الف مك" ايأ متي أر لهم 42 انواع رددىلااهدالوأت هذ مث توا هو يع نه
 هاكر ىل_ءواتو-وز ىلع عوام مسفت ىلع تحأن 39 «بااكمةلمو تنكلايثدلا رادو هما عولواميو

 تانيالاء ذو تدشن اوال ١
 تفاتم مكاو ىلافرطو « .فطعأو تنك ثيم كيلا ن حأ « افملاو دعبلاىلءىثااذيام>أأ
 فاما: أو اذو أند ني 0 رريع ىلء أسند ةلمإ ماححصو 2 فولتم م مام ىل 9

 اعاد تايب كاو أواذك .ةيداوابو ومفتي تاع 0 اناا سا

 نان ردا العز دب تح د: لوعالو إلا هيج تا نءةرفاعأب ام تااقل“ اهدخأ ىدهلارو

 -.0وأ ون تار وز تقزاكئث ىلع !بعربش ن نهاد وت تذ :؟ناو كل و توي

 حاس ملام كاكا أن 2ك ا محام ايضاادازرهت“ :لردأو اندالب تو مريبأ نيبو مهنيب تقرف و

 ىدهارونةك- 1 كمل ااعأ ىع !١تااق( هنا ءاذماا دس, ةرمعةعساتلا ةلءالا تناك الف

 هالي[ تاو كود تقرا هى ال اذ عرب ن نيف زم تاكا قالوا مالا

 ىلاءت هللأو كل د ىردنالا.:ن! نينلغت "انءكدالوأت 0 فخ أ دقو أنوال تكد ومد نيب و متين تقر و

 اوك _ءنأاجناو ,ءاترمأ كلذدمب م'كتاروع نيبو كلاس شكو كرما ارهظأ دق بورغلا مالع

 اهتءاصو اه دج ترش ىداعند وأ, رضاو:هرضودي د1! دو قل اياد .ةواه فدك يمر

 قروطدق هناهل لوةةواهريخ هربا مأربك الا كلا | ىلااباتك ترتكو ندم ىف اهتعضوواشرغش ند
 دقو وام راح اج لالالا سيور اور ءاوب ءافا اراب تاو شالا وهل رانا

 1 ىىداوشو سنة انهىدلال -رلا !تالذائاتا 1 و ,يانملو لذءوانعاموهتفذأ

 هلعرب_.غنمتاروأ كال مث تامزأا ن مهل وطو دمه: ءتدمقوا_ممعبو زتهنأ انريخأو

 انض.قف ىناورئازد- كا ى محن قا مناهل دخان دارا كوقاأ تااقوزيسانرويت ل ْ

 انمسفن تز وخلا هدالوأو ىهىد_:ءادرضط# ىهاوشزوقتلا ابل تاسرأواندنعل-رلا كلذ ىلع

 تءااهروض> لبق 5 ”كأ ' م مم هس ا أاهدال 1 ازرتعلا ترتا تنل نوال

 ةعادر "بع لددالف هتخورايما يع حرلا ىلا تا تاسرز أفاهروض-ل !.ةدالوالابزوفعلا

 ثمعوم دنع نكد لو مح<# لوحرلام لاكن ا تاعوهت حوزا :اماوددالؤأد الوالا نا تقةدق# مهفر ءدالو الا

 ةزخاةااهذه 3و د لا ا لا ءازض هرع له ن نم تغذت ىخأ دنع سم 11 و مانا تمأرو

 لرمأر مالا اهرب ءاناعاأد_ةراهرعش نماهدم .1دو اهرح وأب , رضوي رضوا ماع مضغ ةنثاللا

 ل_هأ عماعرو كَةحوانةد ىف عوامل 1 همبةرمالا اذه نا لعق تنأو هلءفن انرمأةىذلاف

 : هيراسو لوس ل بو: كلا تطعأ مثاع رساباو >نادرتنأ ى عشق هلم مه مب ريصتف كال د رئا ملا!

 2 ارو مسالا تعلو ر يتلالاذم هدين ايبءاد.د_ثاظ.غ اظا ايءارعك الأ كما ارقاإف كما ىلا
 اان ةاترك ذاك رمالات اك نلقاوم قع اةماكحو تلم ااه رمأ تضوفدقانأ هيفا لوقمأب 0

 امد نيداهترض»أو ىنساارانم ىلإ ت ارا كارقوارس[ةراتك !ملالراساف اوس في



 0م
 مير ىنعمحت مامالا ىرن لهابف « ىوفلاورسلا ف ىناثءلأ ىلعشؤأو ىنال ىنوجراو ىلامل اوقرق
 ىوراارب# مكمن ءاننو درفت 0 مكلف قارغلاب مرح ىداوذ * ىوهت مك-ا تورو ىاة ىن :م مدن
 «. الو هو ئاح ىلع رأ دش ةرماادح وفة دمار هاف ىلا رن نارا 000 عرفا هنأ مث

 فل“ لل اكداز (ابهناف يتلا رانمةتسوز نه( ناك امامأوإل ندحرمأ ن مناك اماذه + جوت نبأ
 ابمبأ كلا بداح ا ماء ل_ءددال / ,حرأأ ى ٍءمزاعم أمم ةزوقأ | هن :تا>رىذلا ناش ابونا
 اسماامالك-ا!ن 0 2 ايبفلا دار م ءكردأو 5 اهعدب نا :ضرالا ل3 3و

 ١ امنسىلارانهتادنعسلا كما اأ ىءلب تاق( «تاغاهقلا دهب ةريشع هعباس اهل التناك انف
 ناةكل مانا اقوا مدي ن مب ضر الأ لءقو ارب أ كما !بجاح ا ميلع لل دذأ لمح للا ىلع :مزاع ىه
 ا هت-احراظذلا م اداتاععا مةه-وت«تضونفهملا كوعديو كاع ريك الاكلملا كانأ
 لاننا ول لروإا ال اه ذه ىف ثدأ رىثأ ىلع ا تاب اس لاقوريرمسأ !قوف همئاح ىلا اومسادأ اهونأاهآر
 . فتءأرئثاكأو ىناان ئثىالء1تاافف لدوطمهازه كرفس نمكل ل اعد نأ ف ئامنو | هدم كل 5
 1 ىبقن ل هناكو ةريثلا دق اوورغاوجو ةميظعالاومأ هؤتدأر ةاريك نيام :اكت.ًارلاق ماسنملا

 عمسلا ن 0 كاسل هاذ ندع ىهوت ا. عمبسألاا عدنجرد اوحلاكلت ن الكا كا ل

 تحرج و أه ةددحح ىو .عأا1 ىفكى ا مدى وا زرنا هاطعأو 4 ديوحأ] اهر عدأ ىفوو ز>اورهأوح

 نمل. قأدقسرغرئاطا اذاو:رهوملا تءاقون احر وأن أوى دب تدف” هناي نم ترج اذ 5ك نءاص

 ىلا انهم ع. رو ىدي نم ةرهو- | فطخو ءاسمسلا نم ىلع ضنا 2 اندالب رومط نم سلة دمعندالا
 توتنأقما دل 0 نافقأ اهاظع اعزف تعزفو قء مااونزملاو مهلا يللا هتما سكرت ذل ناك 0

 مويلع تصصقو نيرسةملاونب ربهم اب توعدوونلان متون |اذر هود كلت ىلع فس: ءنيزحانأو

 رغدأ ىتبان تنأ و ا طررب ةب أروق كن ائتو نون مةريغصأ دققت تاذب عدس كلنا ىلاولاةذ يمانم

 ةفاوزم كل ءاع ىرختام ملغأالو كتبنا لة فانتم تذأاهو ىلءنؤمرت اوىدنعنهزءأوىناب

 تقر طأ اواهدالوأىلعتزامثوا ماى ةخابأ مالك اأو ايم تءودامأو كريصق ىلا وسراو جورب

 ةفامضى تأهدقىدملا ارونةكلملا تا كلا أ اهمأ هل تلاتواب م أ ىلا! متءفر مث ةءاسس ض م
 ىلع سنمغتا#ت 1 ام ز نعت دءقنأو ىذ ةرام نيذس عا :رأامو ةعاس دعب هعان امياع ىمو دقراظدلا ف ىف

 نعو قاورئازج ىلا ل ص,واندالب قرم, ىذلا اذه ن وك دنع فا روطو تاكد مل سدا

 عطقي ف.كورومطلاةءلذوروفاكلا ءرب زج ىلا لد. ودوسالا ل ءلارءاضمءلا ضرالا ىلا لص»نأزدق»
 قو مان ماالةدولوانرث ردازح لعدد مثناحلاىدا ومد :شو-ولا ىداو مثرومطلا ىداو

 هفطعتست لزتملواذضرأ سود نك هناتىرغ -نأش نهاةءعرقو اسف: بطق تاك الا

 حابملامالكدلا نعت تكسف سايصلادازرهش كل ردأو « ريسلاف نذالابا ماع هنأ د
 ىدح هقطم: دل لزت ملا م ًأدمعسلا كلما انعأاو قاتلت ةاغامثلا دعب ةريشع ةنماثل الملا تناك إف

 مهناكماوو ل مثر هذ || لاا هول دوبل ةهماورذا سن أ سراف فارم اهلا وثريسل ا تذالابانهيلعمنأ

 لااهماورتم واهو ذ أب ساه دةعاو# :نأ مهرعأوأ هد كب ادح فمك جادو دغيلا لصر يح

 تديناجا مثهعاطوأ ع تااهو هعرشسب ؛ دول مد نيمولأ عد تأ غنت نأ هوب | اه اصوأو و جا

 ندا ية ىلع تقاس اوما ا مب مالك أددواهءدرراهوبأاهعءجرتنو تحج ون وحو

 3 رذحلاب



 انا -

 حايصا ادازرمثكردأو« هيدلو حرفلاة دش نم هءاغا شعم ضرالا ىلع مقوو ةمدافعة رص خ رصو

 حاسما ملاكا نع تتكسف
 هراخذ عقو ءاملانس> نآد.عسلا كلا ابأ ىغل تلاق# ةئاعامتلا دري ساشا الا تناك اما

 ءافرعو هيدلو فرع ىاقأ|» !؟ هءاعام شعم ضرالا ىل# * موو ةم.ظعةنرص ن رصوامهأ هرع هن دلو ىلع

 اوشن لو زع هللا هةطنأو نسح داءاضقوو كانا ر2 نماصا قفة , زب رغلا ةيحلا م هتكرغم

 يكبأب .ايكلمث عبج ىذلا هقند_هلاولاقر اهيلعت قرارا كد رضا-ملاوز وعلا ءفانانأأب

 ' تاسألاه ذه دثنأ هتسشغ نم ىاقأ املف هما : ىدَغ ىت> لك مثهدالوا قناع هتءشغْن ه نسدع ةافأأم 98

 ادغءاست ءالانا عفط ىل لوب « ىدرلا ولان اكو لو قارفا ىلع « اداس ىنطت م ىلتناى-ةدو

 ادبأ مكد عت ن يع ترط ىذا ام مرش موب نه ىتدأدس -ةحووادغةادعلا مغر ىلع ششءعأل هو

 اوعترم_اقلاانأو زى ةيمظو 9 ادم امظعأن مكس ىف تومأ م: ىف ىحخ هللاىذقناو
 ادمشدةااهيدض قوف هناف# ىد كه عرسلا لا قفركت | ناوادزش تلزم نعمك
 اهماطفءاحىتلا هةحو دوت ااراسي دل عا ناو ندمت دال واراغصلا تا ذك اما تقال
 اساامالاك-لان ملاكي حامصأ اداز اررهس كلردأو #» ديزم نم هءاعامأ دب دشا نع تدضغ

 ىدهل ارون هك-اما نأ دممسلا كلا مأ ىذا تلات ةئاقامما ادسةرشع ةسداسأ أدم |!تناك انف
 ا,ضغا هيلع تيضغا ملط ىفءاح مااهتحوزىسلارانءامتنأناو نس>دالو أراذملانأت قتال

 اناا ةدهدَخ : أ هتيشخ نمو قاقأ إف هن اع ىشذف ن لح هح رف تخرصو ديزم نههرا ءام اديادش

 مكريغلداؤفلا لا :امهللاو 5 هج رو مدد اؤةلا ىق مت أو متيغو 20 لا ىف سانلا برقأ مت مدع

 ريعسو هر ز ىف يم ماقلاقو « ىذقتتو مك اوه ىف ى ءالارق © # رومدص تامزلارو> ىلا ءىلاو

 راو دل ارو تاو 3 »* ل را ا

 رو.عحالا ا د.غلا ىلعىل ل #2 همم م كس ءاهتمهاذاراغأ

 ىش# < ماس هدعو ىلعار وده #ءوحرتخأ دقم ةهآرقافأاق هءاع :امادع هرج ورعش نم نواس غرفااف

 طا نار نع لو ى هاوشزو تأ |ىلء كال دردقأ عمدا اساقامت الاب ود كا ار ءوهلاب ذأ ف رثعتي و

 ع ينال حوراني فرءزالاريضهءراحرعتلا نم مه قسد عب يون( اان غرق لنا

 هريشتسا نمالو همأ هاش : نهالو كس اورو هل لع اتا ضرالا هءاعتةاضو ىه ذي نأالو

 فره او هعمرق سا نم فرعي 00 أىلءرد م. ال نال “كالملا نةءأف هلا أهي وهدصقم نءالو

 قكب مةامملا نه سقم 2 .طلارن اردو شوؤولا ضرأو تالا ىداو ىف ءزو < نأر دةبالو قد رطلا
 نانا ئرح افرك ١ سفدوأو مخل :مودقو هددع وزوهدالوأ أركفت قافأ انف هن ,اعىشعى دس هسفن ىلع

 تاسيئالا:ذهدش:افدحا مالك ع مس ل هنوكىلءوراب 0 امش ةكململا

 ول لأ قت دازو ىناول نعدقف 5 ىوهأن دق ىلع كت ب ىادهأوع

 مذمبو ىدي بةعأ طاس طب وقيد الات: نذماخرشةرص ذبل فورص ع اكو :

 ىول لا نءتولسذا مكاود توله ىننأب مةعزذاءتغوتر 0 ممانع_تعلاطاسانالأ
 مك دو ددن ءل امورنا « اودالانم متلظفح ىئامطأ مدنأو * ماا سوت عاوم ب اةناالأ

 قوتك ول ا نازت ىلأقو» ن0 تللار رخال ىوس ناك ل نمو ىوس ن :1تالذ

 ع هلل 0



 . ٠ ا

 فومللا ئةرو دعم ثن اوراغص ل دالوأ ىت ساب نكسلو كءلع بتعنا مناف ةفا املا كن كءالرمال اذه

 مولبق كدب ردقو لدال 2 ىو ىقن نيملتتنأ ف ا« نك-لو نظااءوسن عاومبخلاو م ءلع

 هي اع هدول ىلا جاد الو هل أد مهاء-أو ىلف ذأ: ىدخ م4 شرفأو مهدآو مهماست أ انأو

 اماع غل لو نامويوأ ددحاو موب هن ك ةمسأ امرشا اوال ممماسرأو اءمعىرقواسفن ى.طفرمالا اذه

 مزود امم مهلاسراب تدعسق رولا قا ءو وه امردت لوامت>أ طوع ماو انواوس اح نال ى

 لم مهبتراةزودعللممتاسو نيعردلام مسا أو ماع ترب غو مهن أهو ماها مهتاخ دأو مهب ت عداها

 ىفو ريدا ىف د لْرَت لو ىدل اروف :ك-16|ا-متدوأ ام لثم مهعأاميفرمست ىتا| ىند رطا ريغ ىلءربطلا

 تود ولو ه١ لا !تادوردصا امم تدعفىد 4 ارون ةكدام لا هس دم ىلا مم تاصون الا ماع هفءا

 اد_>او تاج أو اهرد_صا مهتءطو مّتقناعو مع تدحرغ مهمتأرااف مهتئاخ ىدملارو ةكءلملا ىلا مهم

 لاوهالا ىساق نأدعد ىراوح ى لزنو ىرادي نءه# دوو ىمأ سدح نه ةيزح أو ىءامذ هتءطعأ دقانأف

 - 0 2 . 3 ٍ تاع
 عامقو هساك برش نء مل لن ” الا ىلأ هنأ عم ليازيماؤءه ىلأ توأ أن انسأىدعتو دئادثلاو

 الا مزاك-ل!نع تةكسف حايصا ادازرم كرد «هسافنأ
 ىدهجلارون هكمالانأد.ه_سااكاملا اهسأ ىنءاءتلاق [( ةئائامثلا دعب ةريشع ةسارلا ل ملل اتناك الف

 آظآ ]16 2 ا : 000 ِ . 33
 وده ىااتوا|اتاسأىدمتر دئادشااولاودالا مات هناا تااقن >راض> اب زودقلا ترمأ اس
 كيد ني. هيض ااذازوهلا اهل تااتق «مافنأ عطقر هداك ب رش نم لس لن الا ىلاهنأ عم ديازتم
 ب مالكا ةكلاا يونا[ هدالب ىلا هيدرتو هذع ىءتهدالوأ م مار واظد ل نأو مهم و هنمب نيعمحت لق

 تدرغلا ل- رلاا ذه نأ ث ىف غدا لاه ذه ىتمىلا سف ازوعاب كل. وتااتوادب دش ا.ضغ تدصغ
 عتووو اةدوج وراتب وانت رأءىح هنأ ناخب لهانااوحأ ىلع علطاوانرتس ف شكواس: اءرسا ىذلا
 ىف "لوم ارث سانرا» ِ أ اردو هلدأ نمو هدال, نانا او-أ مضمم املا هدا. ىلا عرب وانذارعأ

 دالب ىدعوى اوريازح ل دى. انولوةءو تاهل عج ىنانراسم+أب رام ارذا تو ضرالاراطقأ

 انآوادنانوكمالا ذهن اااس ء-روزو.طلاو شو-ولا ضرأو نال | ضرأ ىطاتر ةنوكدأ اوةروهملا

 بحاملاا-ماعترغأو فودنا نهّتءةوذز وهلا ىلع تةرصاسمنا ع ىديب هع ب رض ىدلاانأو
 تح رغ ةءعرسا خب ىفاهد.عىذلاىصلاب ىفوتئاءزوعلاو ذه عماودعما مه تلاقواكولمنب رشعو

 ى-عءتاددو از ىلا تراس اهم" ارك دءتزاواممولرةصأدقو كءلاءااوب حاملا عمزوقلا

 د>أه:1ةرد دال أ.ث كا.طعأ كال تلقو لوقت“ هل اذه نع تءبنو كلدال» ىلا ع رأ

 امو كانو دفكالو ىل الخلا ترتد او ىنةفا اخ ل: ينم ثءومالو ىنةءطأاق بد رقن هل دالب ىلا عمسرأو
  رطاشتاروشكموهو نس ماسقف تاغ ةملاظلا ةرهامل ا ةرح افلا هذه لك مقس رقت وان أت ترثذا
 م>رأ ا١.ىفرتساو كا الد ند ىلع هبردقأممه ىف طلامهألا للمال. لوقو فئاخساَةا نس ح

 نس هك لم! ىلعاولة دذزو هعلاو ىحاملاواكو ل منب رشعلا عمه ونوةامملان مسه دقو نيكأرأا
 اههفرعاذعاعورظن عقراطفاههسأ اوءوامهمع الر ىهواهرت ىف ن:سااحار و ه:هوارصأن هيدإو ددج وذ

 حردو



 ما

 ىرزح قددناىعأا, زوهأل اا كلانا مث هلم هوه ثءاهدالوأالو هت 7 زنكمت لنا! مااهسفت
 اهر د ىلا فاصوالاع_ءجوا تافصتاذصلا اهذ_هنان ل أهللاو ياارانم 1 تا 3 :- وزنوكت

 أهدت !ءةزوتاانأ مث :ريئصا !صوص_ة ىف كارلا ا 37 1 ءعرام | ءاالاحلان 1

 هل تااقفامعأر لءقرزوتلا ىلا ماقو حرفلا نم هلق عراطف ةكدلا اهب لاق هد اعاو. م 2

 نك. الوان هَ :رقوأس هنت طوةمال_ىلاةوالح ] َءلاه ه لءحاو 5 قل هقو ى» ءأر لقتال 0

 لن ارطامنو كرا ىطذا وب كاعات جا ىفسدسلا انأىل ات ىف 95 قق ىل .ةنور ك2:الواجرشنمالا كارد

 نيتبملا نبأ آه ْن بوح كنا :أو تفرصت او«: .عدو مث رس هج |نئءطمنيءااربرقردصلارمثمالان 27

 ا هء-ضق لك دوه-و »* مد رأ دوه -س 0 هوث 0

 01 اداةءزاو ىهه> لوو 5 جراو» تار طعذاو ىلق ناة ف

 بتاهذانذوت ىس» ىاننع . امهماعوامدلات ا لنآ مس يتلا نيذهاضدادشنأ م

 بايسأل اهقرفو تا.ساا حرش # « اءمّةحن مراثوأ ا[ طا

 ىلا هرب زل اكلت ىلا ته> وو حال_ل١نبا ا 0 الم تاجزوقهلان ِ

 اهتحأ هاد دم نم وىدهلا اروف هب دم نيد ن اكو هك للام ك1 تلعن ىلاتر أسو هةكللات أ اهق

 بمتذان وارماعتل«ىتسلارانم ةكململا تأ ىلا تءلطو هد -ااىلآى 3 اوس تاصواسإق م 01

 0-5 :هتىدملا اروف ةكدلااناا تفر ءواه دالوأ ىلاوا ميلا مقا.ةشأباهترب_-أو ىدملارونا متن ع نممالسلا

 مد #هل ةرصتما رايتجالولعيؤملاتاىتبلاراتم وكدا تااتامااليترابس

 جمالا بابنعال تح اردبدلاع را | ااه مارخزب ربت ةداضرع امن ' الااةروزان ؟ءاوا4 قرانز

 كلذ ن ءلأ_ذهيوص:مما ملا ىأرثرصتا|ناقبط نءرظناه اباد "النام ىنقااوةيدحلا هان

 نضال مارا تا ةراد زديرتاهنال ى ل رطاأ“ *[ ؛اهمأع م تءدقى لارا 3 ةك-الانا هلاولاَقف

 ترش او لكأل ان مو لاو كلامو ا نءجرخ أو ار اهتخا ىلا اهاصوناركسعا-كز ود كلذ كلا
 ةددسأو ماودحأ ومان ءءا عسا ذي 411١" تانن ثناكو فولاذ :عزمدأم رهاوملاو فلا نمو

 زال 65-2 ءارلاو ىميضلا س ثلاث او حامصلا مه ةيناثلار ىدملارونةريك مسا ناكوةريغسلاالا
 ة-وز فو نعفةريذما|ى هو :ةوبباارات مهما لاو تاسلا قرش ةسداسلاو ولذا توقد نال

 تلات ىداأر ا.ةمى دب ندد ضرالا انو نمير أنام طق نعمان منهم !تناكوردس

 ْك.دلو ىلع ىريخت نأ اما كَدخأ و ده ارون ةكلملاث اا تااقف ىمأ اب ةحاس شل له يلازانءاخ
 ما الا وامه" 00 ملام !-ةنيذالا نيءردلاامميسلتو

 لزتلواس+تولريغت دقو شراكات وس ارثقر اطأز وعلا ملاك ين ااراسن«تءوماملفا مباع كمر دق

 قةخوىدأو :مهرادقى أب 138 0 ناانهتو ساو ار 9 اليوطانامز هقرطم

 الو ىف :أالرشملاو نملان يقولو دز افا ل مهتدالو نم- نم مناف ىدالر ترك ذعىبأذ

 نمميملء نيفاعأ قدا مأن مالك !!!ذهئثىأن وقأأت 0 ممياتراغ انانركو

 اهملا مالك نع تك ىف حامصلادازروش لردأو «كدخأ

 ةدسأ تاتا ازوعلا نأ د هلا كناااأ ذل تاق (ةلامغامشلادمدةرشع هالة مالا تناكاناف)ل
 ىف ةكءاملا فلا ناو كإةعومالم ند أتم رباع نفاخعأ ق دساب مالكا اذه شكا "م تاارامذم



١ 

 لم  01اماو ىتسوزاماةكءالاءذهنالاةف لاح نء4_:)أدو قامأ ىتح هفطالت زوهلاتاازاؤ«

 ايلا مالكا! نعتتكسف حامصلاادازروُم كردأو « ىت- وزي سانلا ..شأ

 هتلأسالزوعاا نأ دء_ه.لاكلاااهعأ ىغلبتلاف 4غ هئاعامثلاد سو رشع ةيداحلا ةلءالا تناك انفال

 كل. رزوعأل ةكلااتااقف ىتسوزب ساسذل ا هء-ثأاماو ىدوزاما كل اه هناا لا اج

 نا ةكاماز رقأااهتااقف ىلا قام وىه->و ل ارظأ هنأل لةءرأ نون س,رغاا اذه تاةب اداب

 ىكان_.>نامم ءاوس نونه لاوودو ءارد هلام ىرهلا ضورم لثملا ف لاق هءاق هب ذخاؤتت الفرو ذعم اه
| 

 ىعوهدممطاومف بكسأو « اًيوُد بوذأ» مهراثآىرأ نيتدبلانسذه د ةناوادبدش ءاك

 عوجرلاب م-ممىل-عنع « ىنالب م-متةرفبنم لأسأو 86
 ىتح ىد 4 ارون املا تكصف فا هم سانا اهم |كنكءاو ىتحو زثنأام هللاو ةكااإل ل اقاةسحن امث

 ىذلا نع ىنواجو فزيمو ْك --ور ىلع له ىبه.- اي تلأق مٌماومن ب ىنع تل امو اهافق ىلع تقاتسا
 كولا !ةد.سان ند> ل ةفجرفلاكل برقدقهناف لوهذل اوةريحلاو نونملا كل ذع عدو« -:ءكلأبأ

 ىنءاأساف ىح وزي سانا! هيشأاماو ى وزان !كذال تتح كتر: نيد ىتا كولعصو ىنغ لكمأ ءامو

 لاسهلاو نسما نم كفام عج ىف دمسأب ىلا ةدىنهمشب كدب وز ىف ئدىأتااقق نيدب رئاعنتالا
 اكل ذريغو كلدو مزوربو كدو د هرجو كمالاك ةيو 1 -عو كماوةلادةءاك لال دلار فراثلاو

 ناكىدلا هدوم ىلأ 4 هدم راىأاب اه4تناقو ىهأ ودلامأ ىهاوث ىلا ثدفتلا ةداملان ا مثا نع

 ثءهةءورمس>اص ل-> رل أذ هناك ن اث هرم أ نع صفت | ىت> ْكسفنن تنأ همم دخاو ل دنع همف

 عمان ماعط لك او انجز لي دقواض ود ه«-:> اح ءاضق ىلع هتدعاسدان:ءاعس> ورولاو ةءوصلا امد

 «_ءاءىموأف كتدءىلاه_ةاصوااذان ك-او راطخالا لاوه | ةداكمو رافسالات اق هند لمحام

 انس- تذخ ا وزوهاا ترم كلذد:ءةريخالا توكدال ىلاءت هنن اءاش تاو ةءرس ىلا يح راو كعاما
 جادكام عمدج هلاؤرمض < نا مهت رمأو هتءدخ ا هعشحواهمدخو ا« راود ترماراهْزْمم ىلا ءتضهو

 فاأاهعمذ_ ةواو-الس لمحت ن ااهترمأف هعرمسمب ةك-املاىل تداع مث ه_-ة> فاور هت: ةناوهنأأ

 الو سراففاالات رض -اواوءوردت ساو اهرنأ ىهاو  ثز وهلا تائتمات نامه ]نم سراو
 لزغنواميباربك الاء: :بدمىلاريست نا اهترمأ سراف فاالاراط- ايا تربخأو اهم دب نيد تفقو

 ىلاام عام راوامهلاه-م:اعنب دالا نيعردلا كم دل و ىسلأ ا4 لوقت وامتضأ ىلا 0

 ا41ىلوةفاهنءامجت لخأ اذان ن>رمأن امكن ىمأاب كءدوأا4 تااقو امهبلا قات ثامن افامهتل مخ

 اممىرض- افةرانزلاه د_ءعاقاموب نت رخواهدلو كدطع أ اذأو اهتراب زوالا .عدت_فتكت-أنا

 اراهتوالما ”لرذسن وكم ءامءىحت ىنلا ىدرطلاريغ قرط نم ىلاعتوآ و1 و مىنعرضتلا عاشو اعد رم
 رهظو تحوز أت عاطنأ ماسقالا م. فا-أ ىف امادبأ د أرمالا اذه ىلع ماطب نأ ىرذ- او

 1 حابلادازرودكردأو هاهدالوأب هعماقرءسنمالواه ذأ نم هءمأ الءادلو اهم دلر نأ

 ٠ حراء ملاكا |

 ىناتلاقةكلملا نأ معسل كلا !!هعأ ىنءا تلاق ( ةئاقا.ثلادءيةريشع ة رئاثلاةلمالا تناك اف
 اهز_تأ ىلع. دعاس لءاه ذأ نم ءء:مأالهتحوز ثءاطنااماماسقالا م.م مسقأو هللاب فاح أ
 ىفةرهاعلا ترمذأ دقوا مسفن ىف هير هذ | اع لعن لراومااكب وهلا تقثوتهدالب ىلا هعداهرفس ىلعو
 اهسفن ْ
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 م -ظةهىف ىنول-:ة:9ل-5 5 هى ىوأ اامردأ لو الفظ كةةدع ع مرد_غداتااب متذ- انقل

 رد 1 9 ىموقأت هللامف 5 يو متاع عاربت. هد قشاع لتقىف هللازوة:: امأ

 سا ىلع ىرخ 8ك # ىو4!هءرضأ لذ ئتذلاعا « م :ماذ_هنأ ى ىربق وأى ع

 كلذدزءو اما ىلءلأهشانأل اًدوقالو لوح الو ه-تط رش ىذا طرمشأاب تع ضر اقر هش نم 2 ذاملق

 زوععلا ترمأ ةكلملانا م همامأر ءورصصقلاعاطت ى :> هند! فتن قمت الن ا ىدملا أروق ك1 ترمأ

 ةكلملا ترادو اهرمصقىف كاملا ىلا هن دما ف تناكتا : لكر ضو ةنب دا ىلا مف: لزْنَب نأ ىهاوش

 2 و ن> ىلءا مد خرعدقوالات ١ هيب دما ف قس ل ى دع هن أمل - .مباتن دس نعبالا ١

 دتشاف نوف ىهام كداب كتامسرا4 لا ةفءالؤهفاتأر ايي اما هل أسف نهيفهتحوزا
 هراع تضرعا|ف هرلع هيضر ءا د ملا ملك رن اوىل دا زوهأل تااقو «ءاعة كاملا دضغ

 تردو تدضل نق ىخام ةكلماب كسر ذامحو :ك-ال لاقو ن-عفه-تجو زرب لرصتلا فن 38

 هدون دحأ هير طامال اهقزع اونرمضاو ضرالا نوف ههدحو ىلع هون, هه“ اوهودخ تلاقوأ لوح نمىلع

 هقوف هل. ذاوحرطو هدو ىلء هو.عمانرئاز> واذمرأ أ طب 0 فاشل ءزو<وانلاح ىلع علطدو
 تايقر 211 ىهاوش تمدة:كلذ راهذنذالانوراغ 3 3 رىلعفو.سااناو ةَوو ه. ةعأ اوضصمغو

 5 اع ىلهتال ةمبرتلا 245 60 م ل اهمد, نب ضرالا

 ءادقو هل قدح[ اهاساقام اروهأ ىساقو هسفندرطامن دق ب» رغنيكسملااذه نأ نيفروت تنأواصوصخ

 زاخر متت ةنأت لاجو ل دال, لخ دف كل دع, عممدقرهرمع لوطا توملا نم ل |-- وزع هللا

 ْكفمس لو هدو كلرهقت< 5 لاح لك ىل عودو م-مءل هنو بأ ءالا رض هنت كنا نب رفاس ما عمك نع

 الا هر أامأن اةانضدأو كل .!!هدر ىلعةرداقان أو هروضح نممتشت ثقو ىأو ادا ة+وزروظت لنا

 كل رع ىلعل ير مك جرو نع لعل ىدح ةمدرحلا| نمل اعلام نيس ءرل قاذمآت

 ظ ىلعو هيلع جرف 1-5 ا لا د اماذه كةمملعأ نا الواو كل
 انداز رك أوان دال, لددقاددو مواظذاار دلاه.ث:ىذلا ميصفلا لاا مالك ااوراعشالان *هلوقام

 امءاا مالكا! ن ءتكش جاوصأ ادازر مم كردأو «انءلع همار ؟

 اى ىدفارو ةىالانأ سا اناا :ءادتاأق 4ةئاقامئلادءبةرثا اعلادلءالا تناك إف
 اندالر ,ل-ددنااس4 لوتةواغر طا فطءتتزوكا|تراص «ةذع برمضو ن-س> طخأ.» اهناملغت را
 عض ارفأ|نأ نمذر ا 21 , عامجالاب هندعو دقواصو ص +اةءلعةمأر كيج وذاند از لكأو

 كه وهيرأف تنأالاةد-اوءاسنلان هانماع ىتءابودالوالا قارفادو ضخ لاق 3 ارفاانأ نيؤرعتو

 وصخ برأ ع ىهحو هنرأ ى>ادالوأ ٍ:هفاخو جوز نوكم نأ هنأ ن هتااتوةكساملا تعدت

 اا تطيواو لع حرص ترص ندحراافاووجوتاشأا عه جدوفرا اماعمولخدأف ف -

 تاردالاهذه دشن هند +. هع نسق 4ث وافأ ىح هفطالتزوقلا لزم

 قاولاقدقن هضرأانا اءزف « قارءااضرأن متهاقستاب

 قاذملا رم ىوا مط نةيلتم) غانا 1 نانيجالا د 1
 قارغلا عيراس# نم م ىباةساذ « اونطقاواوتم بملا لهاا

 عقو مهيذ نع ىلع طقس نأ رص م ءداك ة.رظع ةكصحاصو ةا.املا اف ماقدر عش نم غر هامل
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 الق نكمتلادء اه هنم نكس دق ىومحلا نأالا هنماءلقىوقأتد بانا: لاق ران اكن فاو كرو
 *ةءاسضرالا ىلا اه«أربتقرطأو اد دامت غتءدمغ ناس ةصقث ههذو اهمالآ كاني

 روك ذا نيله نأ كد. نم ءاد ل-ه سا زوهعادا4تلاقوزوععااىلاثراغ

 كاامالول كل! سأر قو ىتوطس نم فات حلو ىلع مهب نمل دنو ىتاو رئازح ىلا ل

 الا ةنرماماب بن نورذاسااربتهد ىستل27مقأدع انانلاو د_هىنهاناو تنأ لداء ةءدرتلا نم لانه

 ىفهيرض>أو جرخ | ناكءاو ا ملع دوعأ ردقب مل ىتااةمماظعلا ل عفلا هذه نمتاءؤام لدعم

 لك لوقتو بهذن نأ ىردنال :ثوه دم ىهواسجي د, نيب نهزوهعلا تجر فن هراغنأ ىثح ةعاسلا له
 مق هل تلاقف نس ىلع تلخ دنأ ىلا تدعمو نس دب ىلع 2511ه ذه نهى هنت | قاس ةءدص[| هذه

 قى ف طاا مهلا لوةد و ىلإ ءتهلارك ذ رعرتشمال هنا ساوا هه مما ةانددقءرع :رخآ ثمان كلا زك

 فزوأ اهتصو أو ىد  هلارون هكدا |ىدد نمب ه-تفقو | تح ء تراسسف كئالد ن ةىداو ءامَو

 :واهسأر تعور

 -هم ممنتأتو

ضرالا ل.ةناماث|ةب راضاه آر ىدهلارون ىد, نيب لث ام فاومم هيماكتء اعد راطأا
 موا يدي نيب 

 كامحاعهلالاكلّوخو « رورسف كزع هقامادأ نيتءءلانس ذه دثنأوا

 لادعىلءرب دقلا كل ددأو 5 ادعوازعانركدازو 1

 ةك-لاانازو معلا تلاةفهتب وام عو.تلاوءادقه.طا# نازو علا ىلا ةكمالملا تراشأ

 مل

 . هروش نم غرف

 نم تم نيذلاكدالو أر كدحوزمسا امو تيتأدالهلاىأ ن هو كه“ ام كل لوو مال_.لا كااعورت .:

 | ةديحوو ناوالاورصعلا ةكءاما» ريداتالا هتد عاو هناسن+ تنثدقر 4 لاةذ كدالر مءاامو م-هاحا

 | ٠ هاف قرعءأ الف ىت- وزامأو هرصملاىدان وتزلاربثكلان سد ىومانأت'امأ نامزلاورهدلا

دوهمالك ةكالملا تساهل رو صنمزح "ال اورصان ههما د_-اوف ىدالوأ ماامأو
 ١ نبأ نتن امهثند

 0 اشكل تلات لهو هإتلاسقف ةفالاناريصق نمدادغب ة :. دم نم ةكماماد اس4 لاةءاهدالو أ تز_خأ

 | ىتمومرقلا ىن تشاو قارغلامادأ«-يلعتلاطو كلدلوءاحاداىئدلاو تااقاجن لات راطامد_:ع

 | ه]تااق ماه ءار ىد مارون ةكءللاتكرط قاو راز-ف ضاق ىايتثالاحايرهيزهو قالتلاو

 | تناك امكاءر-ةى-متشتو كدد رئا تأ الولو مالكا! ذه كلم "التل اقام كدب رئامتناكو لاما

 ءاولء_صو كل ءلك ىلع: املاو كولا اه دان نس> لا ةفاهدالب ىلا كنءاطالوا ماك كتماعأ

 ىرح أ ى حي راو ىدجراف ىءاظتالنأ كو هقناي ريحت سان أو أش هذم تف أ الو هي كترمخ أيرحىذلا

 فسار ىدالوأ» ىد قوزقو قف ىدروق دالوأو جو زب عامتس.الا ىل_ع ىم دعاسو ىلاوثو

 نتءفااس ذه دشنأو  قكدتشاو نحو 0 0

 ا.»وىذلاىذقأالْس نك ناوىده- « ةقوطم تحانامكنركشال "© ٠
 ظ اهب ل19 لدصالا اع فيك داسوألا# ا« ةعاسل ءانمأ ات اعمال

 ت.ثرو كتجر دق هل تااقوامتمذر مالرواعانامزا خكرح و ضرالا ىلا اهسأ رىدهارو كلمات قرطأف

 اهتءلس كتبوز تفرع ناو ىئرب زدحدالب ىفو ةذب دملا ف تند لك كءاءضر ءأنأىلءتءزعدقب كل

 تامزلا كلما. كانم كلذ تادق لسا لاو زول ارادباب نع ةبادو كتاةقاوؤردت ل ناوكملا

 0 ' ْ تايسالاءذهد شن

 اولطاست نا كف! ىنوئدهاعو « مةفوعي رقلا نفح عروسأو « متدءتوىوحلاف ىمارغمتفا

 ظ أملق ' : :



 نس

 00 لانه نمامصلاف ! منا - دفع .سأ فلو 8 أر-هزدرولا ندا ٌترهجو 5

 الاول دعلا نةىتوءدىلعام# ار 1 ةعسطتلاب تئثءاعأ و ىكار ىالدن هك
 ارقيافع لاذ ءهرو يع صضارم ىخ 9-5 ترهتلا #* اربي_> كل دب ط_# ملاذا م [

 داؤفتيادادق داكتاورج 2 ا وام طف تو :دملا نم لاه 0 ئرعش ءامنأ ني عم دلارثثأ

 رق دا ىأ.: 3 د ردح 2 رب جى :اريح 5 ار-جح راوملاىتمتافاتف

 ام[ كاد هما تندص 0 ندين ف لاح تع طا

 رقواس 15 :بطهل تاأقو هرطاخت تددطو هءاعشا ءقاوهةجروزو ااوإ تقردر ءشنم ن-س> غ رفا

 آر
 باطق ىتدزم ىتكر دنوأ كل دو هةه ا. ىت> جورب كلهم نؤرطامخال هلناو مهلا نم ؛ لركف لخأوانمع :

 تاذبلا تقرغت لمالا ل.قأ اإةراسوئااوخ 1 ىلازوععلا عم ن ددقد س - وردد ح رشناو نس باق

 ان كان يع ندد تأزودك ءا ا نا م ماس: فانتاب نص نهسو دليل | قاه رضق تاس نه نول 0

 جدن ىنأ ن م لدقتو هل“ مف ه ةكسلملا لع عبق دحأ هءلع عاطب ال اهد_واناكم هل تاخد[ لاهي تلخدو
 ىت كدسأب لوةدواج دب ول قكبوهو همر وزى أرعآ الاد اهرطسنم هفوح وام سفتي ه.«د2ْ نراص
 أد اَنأاما خور راباخأانانىدالوأو وزب موج لن ,اامتدلا ته كوستا ترا[ 0
 هلع هلا نوكتفيكوه2>وز .هعافجاو هلوصوه هقملا قرأ ١فدنروع علا تراصف توهأن أاماو ىدارع
 ه فن ىل ءدقوهريغالو فوه دمصق ن ءرد زبن لو :كالحلا قا -حورىمرىذلا نيكساا اذ -هرعأىف

 ايف نولزان مه ىلا رب زكا ةك-ام تفمأأ ل 2 ىلذ مالكم عسنال ىشاعلالوةب للاب اصو

 ريك ٠ الا كلما نوب أ دنع تاسعةهراك انامل اوخأ ع. ةكلا اذه ناكو ىد 4 اروناههناناكو

 ل ئه ىتل اهنا فكما كلذ ت نكي و رالقأو نثرت الا مآ طوهىذلا
 رثاس ىلعو نس اس ميق ىجااهن دما كلت 18 ا رهط ملاوي خر ربل كالذ

 رص ىلا ته>وبو ب“ اقءدالدأو٠ة-و زب عامج الا ىل- ءاقرت#ان_س> تارا زوسعلا :ا ماه راطقأ

 تابتب راهنالا ماع لضفزو »الن اكوا هيد: نيب رضرالا تا .ةوا ماع تلد دق ىدهحلارون ةكءاملا
 ىلعزومعلا تاخد ف كلا دذعةزب زع م-هدزع همكم ىظهو هئطأس مد. ملاىل-ءاكو نوعي جملا |

 من | ىت دمام هللا واسهل تلاتفاجترف سنع املأ و أهم“ -امملدأو اتقناموا تمالك ةكامللا
 ةكلمأب ىذماب اس ت !اق مم 31 دب نيناه ري طخ أس يده ه ىمكل نيةءادقو هك راممذر هما

 0 لعن هلأ تاو راو اسم ,هت ئذد ىدتسمتا ىنانامزلاورصملا

 2 8 مري ف ةيسعقا اكدعترتىهواهرخآ ل انفوأع ْن م ني يدع < اكما مةريسخأفو هامواهت !ا: /

 ناك لاس || ىلع صنعت ىف راهسادقى 0 .ا4تلاقوكملا | تفىدب ناب نءقو جد فصاعلا

 ددحأه)» رهبال تدك السا | لع فدا لا 1 :هيتسار عقدا كلان اف

 دشنو كس هفوخ الكو كةوقو كأي هن ا تاق مدلل اهتلخدأو
 دقو م-هريغن «ىدال, ىلا عد رأالو تومأوأ تدالو أو ى>وز ىو رنم ىلد.اللوتد وراءالا

 دقىرملان أ الاهذماس امدشأ) الو هن 1 ءاةىوقأ اممدآىرعرأ لو ى اورئاز> ىلاءا ءاحو ه_بفايرطاخ

 35 1 مالك- ٠ نعاس 1 حاصلا داز روش كلردأو» نك هلا هب اع هن ن نكد :

 ةكللا تك انزو معا نأ د اكل يبأ نفل, تلات( ةئاغامشل !أدعب ةعساملا هلم الا تذاع انف)



 اي

 علا زىهكاتق دو د مااةأرإانال كت ةرعتنك_ام قلاش حاب نا اءىفا دال ماظعلا
 ذو اهرسأت ق ,قاورئاز> ىلع ك4 ىتا!ةريمكدااربك الا كالا تذب ىدواهتافصنا تفر ءدق ىئأوامم.هب
 ىلءر دقت الا. ملا تاصوناو اال كال هنانثهءتن اها هتان تنك ناو كرمأرب دوك » 9
 ىف كاسفن مرتالو به رق ن نمىدلتا عمر ض_رالاوءانمءأ!نئدام لما مدن و كتم .:نالاوأ.ه د

 اين>اورا-ورتال-2ا تيتأث يحن 0 دال 12 نط اتخلادل ممرتو كالو ا
 زوقأا اازاعؤ هءلع هع 0 مالك 0 إف هماعوامسفت ىلع تفامنو

 مهلا ع نه هقحلام ماع ن نم عومدلاب همامث له ىت م راسو مارت نم تألا ى> ءاساأهوحو ىلع شرت

 0 رنا م را دهس , زوعال لات مذاب +لانم سديد ةوزوقلاءال؟ نم مءلاو
 تانلاركس عة ءقنتنأواسصو ىفدخ ىر غلم.ه<2 ن ءنب زنك ا!ىمفنفنطظأ د 7

 ادوعاهأب اك.طعاانأو تانيلاءالؤد نما: :ن, كلرا تك نا ىدلواب كاع هلئاب ت ١ ةفن ماع ةكاحلاو
 كالراد لو ىبم عمت نأ لد اعهّنناسف د .- كاد الخ ىف ىل قب الف كولا ادي ىف عقتالع ال .ة» ور نع

 هللاو لشيء ىعر هال راسك رك ةنمئلدالا ىلا م رو تفعلا 2: ريغ تانمااع ا

 يحال ١ ول هذه« تاداذ رأد حار رة مسح رطخو ماظعءالبف كفن تءهرفتل

 تاسالاءذه د شنأوادن دشءاكب لك 7
 تطافف نفط ىتأتء عم هآدو مه ىنوف- تةلخام عمدلاريذا مو هال ا

 ىنواح ىوهأ ىولاق ىإ >0 0 ىنو2د * 000

 ىدهعو قا“ .هد ا 2 ينحر ملا مم كح 1 قامتشاد ازدقبانسأانو

 نوه ا دصاانم 6 مدعم # م ار دق كا واسد لا مود 8 ىنوه“ 0 ىيحص ماخو

 ىو 1 . 1 ارغب ذ مولع ىباقامف

 مالكلل 0 جايصاادازرهثكردأو

 كل تااتا نزولا نأ دعا كمل اهعأ د 0 ؛اعامئاادس ةنماثلاةلمالا تناك انإف>
 1 م--رنو كك :-وزربغت ان ءلاء الوش و همهست نى دلوأن كلع هاي

 هرهش ند غر فالق روك كا تام ءالاد نأ وادب دش اكن لكبر هن ًارقرطافاملاسس رقن م لدالب

  تااقوه. 12 تأ .قأ متي 4 اسوم 2 هو ول وءال ارو فلاتأا زافتسا# ىتع ردك

 ْ 7-1 1و اولا اره دولا ىلا ترئاسس هم ىنأث ءلرذلت :ىل عد راى ددساب هل

 نء ىناتةو مدآ ىدنمد_>أ| ا صن ىل ى تاااهرئاز- واهدال» ىلا كد 0 ِ ىمول: كلذ تاع
 ل»نومر لو رخل نوسع مل هنأ عمر هلا ىف ن أر ىتااراكمالا هذه ىل !ءْنل: ءاطأو ى 0

 لاما نء كرطعأ انأو كدال» ىلا ع+ راىدلواب هل تلاةف طقءوسرانت نونا انا كا ع فاح

 1 .معر اوىالكعمسافعا ذل عمم نع هن يهَدسلام فدهااورئاخ لاو

 ىرع ةرذو ىف 20 اهمادقأى 12 هدد ا 0

 تت. ربو 0 ادنمتب رقدقو ودب رأن ميزط اال بلاى 0 حرف دل

 تاسسالاه د دشن أم بود عام الا ين نوك,نأ هلع بنرقنع ءاقألا

 ايطْمل -لاحبارإ رمتءاغدق « .ىرسك كلم ت12 نوفل ٠ ىرساباقفر لالا كولا

 كئوو
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 دنش اهةلوا 1! تانب نم هنأ ن نظن الن مااو طان هنأ ناءنالو ندرم هادو ندع نرمههذ نس ع نثذو

 هغادءاءاون أن دان *أ نب امىأر دقو ني امش نهتادر < نهو نملار افا ناك سرح هرفو ناش لا

 را.ةالاكنؤذوخوو رفاوو طمس و لهاكو رفاشملا ظ ذو بريرم يعنو تق ,ةمو سعات نيدام

 اف هقوف ة:ساحأو ار رع ا تهون مح كول لا تان نمنهال راع نذروءسو

 ن3 ند مادقرنسعلا ع. 0 اهل -ءارمقناك تادر معه ّندو رملا نةنءاطنساخ

 رملا ف نازتنو نهيأث مند رمل و هج> مادق نهد أر هلا عج ىف ى داني نأ ترمأز زر هلا

 لو 5 ةفثاطدمب ةفث طن عي[ تررعلا تراجم هرعبق نم ثوذ:نأ هةحوز لءاهمقنأسةعنو

 اءهامالاكلان 8تءدعل أ“ هلادازرهدكاردأو * ىت : دءسأر هالو د ف ىهأم

 لاس تناك زوملانأدس_ملا كلا اا همأ ىغلل تاق (ةلاغ امئاادع ةعناسلا 21 0 ا!
 ىقىهام لو ةفئاط نع هل ابااكو نيس نمد رزقت هلءل هفثا امد ءدهفئاطتأشيلا نعاس

 0 همداخ نوث الث دامه لخ قو س ا:اارخ 1 ىف ه هد , راحت م دعت كلذ هد مس ىت د...ارءالوه

 نوعملزت لو نو .طغتوركأ اى ن م.هرتو نا 2 ىلا د: ترا_دفر منا |ىفاوعمنازنو نهمادث نعرف

 تهذلابة دك دز راحو رح نم فشانماهياا نم دفن دعقور ملأ نم نءلط مت نامز هعاسلا ىلا اذه ىلع

 وقل تداعب راج دةاو نأ اىل عن مام ءاحوالا كوأبا.ثاومأا| مدخلا تشتيوا ع

 ىفامتءأر ىتااةريطااي سا ذا هءشأ و زهلاقو ه .اةراط ن .بحاهآرا_إف اهم راوحو ىحر حلا نيف

 هذه له نسحاب ز وقلات ااةقأها *اهعامت أ ىلءلا دَتت تناكو تاسندلا ى ١ ارمصق ىفةريصأا

 نمار ىلا تالا عج ىق اموأ تاقكر ءالز عش رز درسأب اك ا .-واللاةفُكَت- وز

 كاهفصزو#تأ|تااتذ اهكاج وامدحو اههلادتعاواهدقل:هالو ّي-و زر ؛ء:رر زل اهدهف
 ركسعة يق ىفال او رئازح ف تنب لك فرعأ ىفافا هذ ىف دوكدت ى-اهفادوأ عمم ىف يةرغو

 د م ةذاهمد_خ ىف كالت توا متفرعىلاهتفصون او نماعةك اسهلاو تائملا

 ناد الا هضم نسقاسأ| هم نيزءمل ءامقد دهنلا هام دمنا ل مسأ مجردقو حام هحو هءمدأص

 0 نوعا ةفْدْلاءأر س ةفصأ أيد 3 امو د اوم 10 ل“ املا هفد رط تانذالا هوَ

 ريذة -مرمقك ريزما نوحوو ةمالعا ترس تم نماهخط» ؛ىلعو هماش نع الااه دست ىلع ىناقز باقم

 زوقأاتااستف 0 !اوأرثوكملاهن اك للعلا ئشداهقد ءرو ل.ةثاهقدرو للا هرمصتو

 قءءو ليج هو تاذ وز نإ ن ساس 4 لاف انانئوأا مهىلاعت هللا لداز انامب اهذاصوأ ف دز

 نع ىبقن قد رباا عم عدو ءةعماسذأ مدر قمق كا اكدود-خو لديك وفل لدوط

 رعاشإ ا نعن همرح ل: هام + ردكم مي دغش نيدو ةذاطال ' لكد فتي كزدق قا : ربالاو ساكما

 هريسع ىف هدو # ة.سجن ىف ةءدرأ 5 هرم دم هذورح » ىريح ىذلا مسا رعاشلاه قسى لاتاك

 لاو اذوب ىنغو ن حقك م

 هنالطقنيهلاول ير ىو نع ايتسودأ # هه صولا عض ىدزدددجو ظىد>و

 نب رشعلالععمبتاروم نمد وأ # ههه ورح للعب 2 -ووأ

 « هعيش أع : نه ىلع هللا هذءأو 4#

 هللا نأ كس تااقون 2 4ءأ اهتمفر املا نءةعامس ضرالاىلا اه سأريز وقأتقرطأ 9

 0 هل. 5
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 ريدااىفدملابك ارال ل اك ة:ترئازح علا كت ةري_سمو عملا ق أور ارب نء ةأرما كوم نم
 3 سور هءشناهئاصغأ ةرصش ىلءملع مسالا|ذهو فاو لمح ى يبل ردآل.-رفذلاا ده ّْئ ع طاش ىلءو

 اذاف الن كلاا ناهمىاو قاواه- اهصف لوقةوا«: جس سورل اك مدتا ماع سودا |ثعأ اطاذاف

 اؤ>اءصق لوةةو سوؤرلا اكلت 3و ا 0

 أندذع م. ةءنأ لا -رلان ما ردقت دقبالو تيرغدق سعثلانأ ل«: و الانا كمل نادهس و ق اواضدأ

 رباا اذه ن مره هفاسسم ضرالا ذه ىلع مخ ىتلا هاك لا نمد وا :مإ وانس أ طن ,الوانما| لمد ألو

 نيطامشلاو هد درا نالال؟ قاس امال تقر تكلا 6 دب تدتربا !كالذ قف ىتلا د مءرلا 6

 كلا كلسوب نم كءءثاسرأ فاقت :كنافمهتل-ىذلاالام هددعلءبألامةرصلا ن هاهدد تاتو

 ةماقالا ل لق ىلع بط, ناكن اول 0 ,ىلا ك[ دودو بكرم ىف همم كإمحىدلابءىأ 5 نك

 تدق ام ىف همسأب نسح لاق ىل هذ هلل أ ءأ ثنا اص ىذغ27 ىبدح مع ىف ىدذ عتنأو يا

 ىلا ل-ه7:فوسو كل .ا3س.طفريس رمأ اذه هل تاا253 يدور ]د 0-50 ّ> كقراوأ

 اعدف ل دصق غول ىلع كل ةدعاسم نكت ىتح اعدكماملا عاطأ نأ ديالو ىلا« هقلا ءاشنال ولطم

 هرم قاع رك ةّتمو ةواهعمراتسواهت ءويرع طر 5100 ؟-ثواه-أرواهيدت لي

 تاس: 0 لوحو تلد و .راصفةرغلاوهأو

 ءىضعم عض لاصولا لد نأ * م .هأى ذو طرف نم ىئارخق » مما اصاقق باد: .ل١ناكم نم

 مهس»> تطخ سدت الا قأرؤو 8 لب كش بهص ب ءهلا عادوو »* مهمل -ءاقارفلارا مو

 ىنافلامم ىذع قولا سو 001 مي قا ,دصىرولا ىف نك, 0 هااالاءا اهسولا تأ حل

 مدع ىقلاشخا مدسعأب 89 ديدو ةشعلاجاد>وأ 0 مه لود ىأَو ىلس سا

 مولءوهت مالا اجو كفة ىعد» ند لك
 0 زوقلا ةيك ن-دح زا سوركسةلاراسسو ل-ه> رلا ل-.طق دنت مأ زوملاناعث

 اولازد لو هلت هءلاام يد الو -.ةءالوهو هيأست ذو هره_هغار زوهكأاو راءشالا+_كفءورص عدد راك ةالا

 10 اةرو. طا |هرزو ىفو ع٠ هسأأر# ا 1101 رن ا ولو نأ

 نانو هانذأ ت دة ورتص» ندر 1215 لرب رار كك 1 ١ .اةنادقا مدل نا

 سو لا ضد نوك فك فرو: طلاضرأ هذه نئاكإ اذاهفنف لاثو تر أب ندنأَو اددةمانوخ

 نم َكلاحاذهن اك اذاىرلوأ» هل تااقو ه. 12 ةلاحلاه ذه ىلع ىفاوث.ةاءلازوقا ها 1و

 هأآلب 6 ماتلطو هما عرتضةو هللا لأ أ هلآ ا 'ازملا هع ىلإ ب

 انا سرا قال ذواو ماو ورؤدطلا ضرأاو مط ىتح نسرت ساو ازد , لو انه“ .ءاسنأو

 ضرأنم اودلخ كل ذدزةثموعمراسو ىلا هت هللاب ثاعّمسأ 6م :موءءانمف هلوغاتىعمدثو نات ند

 زوهلاتءدوورون ا ىطاَس س ىلع مهام او.صنو هاش مءانع لمح تول زق عنااىلا اولدووناملا

 ا-علع س اروزلا بن>ىل_ع ءرجالا هذاا أمسو ردولاوردلاب ةمدرم را مه دنس

 أول رشرو اواكأ مثةعاس اودارتسأو هلودع موم امد أو هصنكل ذ كعب مث 4 العم مطر 51 هدّودو

 مقل - ءربغ هنمر هظد ل ث. < اماثل ءو>و ىل ءاعضاو ندح ناكو مهدالب ىلإ واصو مه ال نيذةمطم أوهايو

 نوباار اان ن-س>راصفرونلا ف ن أنو نواعم ,ة ندلق مث :روناات رقى انبدمتائءلان ءدعأ .حاذاو

 ىو

ْ ْ 
ْ 
 ا
 ا
 ١



 نك

 لالش ن_.- حرفذ ىلا هت هللاءاش نا كد احءاضقو كد ولطع هىلا تأصودقو فوتيل

 اافرجهذاا نمموب رخآى كلذناكو اور 2# نأر كد بواد اق لآ !سرازوهلانامث اد, د 1 رو

 فاه الوراسمنلًةركدغىفا “5 ر*ء2نأر كلا ع-٠جىاودانواو- رخام 4تااقاهيدب زداوريضدح

 ردكسعلاع مج ىف اودانوا اوححرجش مب أ نا ار

 ىأرلاةيحاصوركسعلا ة-س.ّرر ىهاهنأ نسشح لعق كلذ اهوريخأو اوداع مثراسغلاةر 2غ ىف لمح رلا
 ىلازوقاا كلت مءاناكوراجنااكلذ ىف هندب قون وذ نمجالساام 1 0 +. عومدوسلا ىشو هف

 ركسلاجرغتر عقلا عاطدقوالا|مهنراهرعأ نهزوقلاتغر ةأا3 ىها اودلامأن 0 داوساه دزءوه

 ندان 2 ىهارذتااقن ؟ امالامرمخمتاةوركعلازاعا اف موعم .ءزوعلا رفق ل 321 ههعرج
 ا طا ىف بسلا ام هل تااقو ه٠ 1ع ابعدي نيد فقووا مثءان دق ىدلواد نم

 الوأ.ث هنمىع فئالو كن أش سمج نع مها ىفريخأ ةكالفاب كف تءضر فلو دالءا!هزو ىلا

 ىل#ء كتفا وقلب لو تالا :حرو كوسا دقو ىد هع ىف ترسم دقن اوف

 ىل+أ الو سأب كءلع قيام ىلاثا دو ثد>و حان ..نالالالهو حاورالاحاو راف ن اكوأو كت اح ءاضق
 نأشاهةرعواهرحآىلا 4 وأ نم هةصقا4 كش ناورث از فام لك نءادب اءوس كمل الو اذ
 نادال اهنمقفزز 0 هاهم جوزي ف آو ةرمشعلا نمد ن 21 ا آو روءطلابو تحوز

 هلَوأ نم اء هئءدح نمفخم لو ششررلا بتوداآق هدرطت قر ءنيس تراطواهدالوأت ذك فلو

 كّلَصو أوكإسىذلا هتاناص-ع هل تااقواه-أرتكرج همالكز وتلا !تءعساإف هءؤوه ىذلا همونىلا

 قدص ن كأو ه> اح كل ض5 موتحارك-ور تناك ىريغ د: :ءةمقو تاكاراو د كمقوأ واه ىلا

 بعامل كأن أالوأو كت 0 :٠ لو .- > ىلا 'لدوأىذلا اود كدالوأو كت -حوزىلاك قوش طرقو تأ .كثو تأدمت

 ىذة: نأ انماعس< ذئامدو ةمالسلا ىلع هلل دمللاو ةرطاخلاه ذه كا ذنب ترا اخ تنك امنا
 ءاناكاو ىلا هلل اءاش تابسد رق نع كا : غب ىلا ذل ىتح كب ولطمىل عال دعا دال ا
 اراهنوأآلءا ارهُمأ ةءمساهتدب وأن :دنام ةفاسمو ىاورئازح نم ةءباس ملاةربزدلا ىف كت وز ناىدلوا»

 امك! ناقف .رويطأا حارس: دش نءورودطاا ضرأ اه لاق ضرأ ىلا لم: ىت>انهن هريس: اننا
 حابملامالكملا نع تتكسف حابصاا دازرهُم كردأو « ضل ا

 نانسمل تااقزوجلانأديعسلا كالا بأ ىلا تاق(: ؛اغامئلارسةسداسلا للا تناك نأ
 روشأ ةعبساوذدب انتسام ةفاسمو اووي زج نمر .ك!!ةريزم لا ىفو ةعبأ 0

 مثضءمالل اذدعمب عوسنالا موفسأ ناتو اه-اي_ص: دن ءورو.طلا ضرأ ىلااذه نمره اذن أف

 راه لاشي ضرأكاهثمجر من كلذ دعب مث اراهنوال ءاامون رمثء دع! دم ضرالاكل" : فرع سسأ
 فري .ثععمنالدوسالاريثزو باثذلاءارعو شو ولاو عابضلاو عامسلاحا ا.صةدش نذ شودولا

 ناسلا حام كة لن نا ع نا ضراا-4 لاب ضرا ىلا هذ جر مث اييرشس دك

 قدر رطأأ نو دس مهدرك ءوم-  هتارفز دعا صتو ,مؤداو وأ نم نامن دلاورارمشاارباطتو ناري_لادوهصو

 كل جيف هغل ىلا دان هتفتارنأن كالو ىرثالو مه«نال ى :تانراصنأ ى ثهنو أسما :اذآمصقوانمادق

 ا :اءاق كالذدع ومامأ ثالث دما ةهفربالو هج ريم سرير ق ىلع هس ارتاك-لا كاذ ف سرافلا عنو

 اندلع ادلاو راكب تانيرك هلا اذه عجن اى دلوا» ,لعاو ف اورئاز 2 نالصتمرا-رهنو م.ظع لح
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 ىرتسست دأراة سلا ميظعلا قابشال أساق ىرا.تث ل ناو ةنلاب كلذ ىلع نير سوت كنا ىتدأو ىدجرا
 «_ءلاا ملقى رو هتكرهعرضت ترافنو هملاك تدوءاافانءاكودو هل هصخ اثرادقا|تراسق ىلع

 رّوواسف' اى دلو اب نزح تااق كلذ دذهف م..ظءرمالالا ناك ذه ىلاءاحو هسفنب رطاخام هنأ تالعو

 01 ىلا الوأ تسال اك هك دل ات فدو كناكم ىلا ع->راو لرطاخو ْكم!َةسءطوا ع

 عومتلا دقو ندب ركض املا نا مناك اك ذكدلا تت ند لن دوهةءدو خو دن ربام قا لغم
 راوقأ لذ :ثاوربلاىلاسك !رملاثتءروراونلا عاطاإف حامدلا ىلا ماختارمثءلاو دذأ ادوعلاب ةح وزمملا
 مله لو بلتلا نب رح نيعلا ىف“ ايد دلا تدحت فن ن حو ىلءألا لقأ تأ ىلا ةهتهالاو عئاضملا لق

 هن درز هتارانوا مراه ناك ىتلاةرساتلاةأرملا هءلعتايقاذا كل ذك _هامنسف س.غا1ق هلردقىذلاب

 ترض - !امةراتا|نا لع كإ ذ ىأرااةركسعلا نمافوخ هنعتفرصصن ا ئاعرو ةمه ذمة دامحواةدسو
 هظبا تت ف,داابداةر هطسو ىلع ةءامملا دشو ةءدرزلا سداو نسح ماقف امس نأ الاو دملاه ذهدإ

 رتسلا هنم بالطب ليىلاعت هتارك ذ نع لفغب ل هتاسساو ةك دلا كلت ىلع سلو د حرلاذ_ أو
 ١ اءمامالاك-ل| نعتتكسف ا.ملادازرو< لرد »

 حالسلا ذأ[ املا:_حن أ دنع لا كلما هيأ ىءليتلاق (ئاع..ئلادعس ساس هل ءللا تناك الق

 الاح مهفادحأ ل الو :5 دلت # ساحا هل تل اقوا م راق ىلاةرحاتلا ةميصأاءأب اهتطعأىذللا

 سااحوهامتييةرتساا هللا ن ءتاطب رادو هقارك ذنعلفغب ل هناساو ةكدلا قوذ ساد ميدلت
 راصو ركسعلاب طاتشاو نس ماقةءافلأرك !سعتا.ةأو عومذلاو سءناوفناو لعاشملاتاقأذا
 تاخدر نه ماهخىلا لو ىت> نوءمن تحرك ا بعلات حور دهفأا عولاط نزقالق نومة دحاوك

 انإذ اهب راق -| ناك ىتلا هتءحاصةد*+ ىهاذاو نومةدحاو ةه* ن_سح ل: دف اهتوخودحاو لك

 اف دوف هي-اص ىلارظنذ هحالس ند ىتاأو باةنلاو هب درزلا تءاقواهح الثقل |!هتءمخ تاخد

 طععأبحاحو ردجأ حوت قانا فثوكم ام فأ ىهاودلا نم ةرهاد ىهو فال اةري.ك نزعل ءاقرز

 رءاسشا| انها ذم ىف لاق ىهو لثا- هلا رلامفو بث اشرءدوةرشهدو ذةو:ريسكم نانسأو

 امتو»ى دمت نوذموددحاو) 5 بئاسمعست ه>ولااب اوز ىفا 4

 امرثرتءارن ريزرخ-خةروصك «٠ هعمت تاذمث عمشنهحو
 راددلا هذه ىلا اذه لدو فاك تااقو تبت: نس- ىلازودقلا ترافناسإةءاطقرةمعكءاطعم تاب ىعو

 نس عاو كل ز دذف هلودو نه بقنتو هلاح نع هلآ تراصو لس فءك ورح بلا اراائىأىفو

 تالا هذددش.أ قانأانإف هلع ىد: ى-ىكو اما ر ىلع ههعو غرمواومادقأ ىلع

 مهنمءاذ رأىذلاب ىلحأو « قارقلادع اناث عملو « ىالتااب ع.#تمادالا تم

 قارئايندلا ىلءىلءال « ىءد زئهىرم ل.نلاتاول ه قايدولاو ىضقساي امتع
 اعلا ضرأ عمماشلااذك ه رص ءضرأوزاا ىلءضافو
 قال_ةاايد _عاووىف قذر « ىب.حان كدصل خال كاذو

 هو ارت-ازوهأ !تأرااقا ويريد و كس راصو هسأر قوف «ءهضووزر تأ | لدذ ذأ هرهش نم غرفاسإف

 ابل كم هلا نق هةلأسادبأ ىذتال هل تااتو هتراحأو هءلا اهبلق نح هش ركو هه>وتو «ةعولو

 ظ 0 1 : ذ كلر طاخ برطو كملت بأ هل تل ا اك- نهزوتأ| ترد ىم متاحا ىل أددنملا نهم ىرحأم عج



 ع

 ع ,د- ق هرم :ك اك_5 دىرت ماطاةربلا عاطأ س د رلاكل لاقو ىف اورئازدج ىلع بكر ات سراذاوروفاك- !أ

 8 ءاابطاح أدق ءأ ىناارك_سع تدأزو لء الان -اذاف لرهتال ارا متت دمقاو ه ه؟ كلر انربلا تاه
 تو دق كل راس ادااينأ دواي معا رام رد ءاوأ < 8 ة1هكرلا 00 هةيحاضلل ماو

 الد ن ةءدو املأ ن نم س أ. او .ءاسف ىنعنز> اق ارق نارك دالو اوكتسوزيلالبدتف
 دأو« مالا اواذدريغ ْئ ىلع كلردقأ الو كسةنب رطاض تاناىدلو ا لعاو تا سفن
 ا.!!مالكلان تع
 كلما ل لاتاملا:س>نأ ادع كمل | اهيأ ىنغان تلاق (ئاغامثلاد ءب هعبارلا ةل للا تناك اننا
 8 01 ءاوكل ذدمب هل لاقا ذهربغ د ىلءكلردقأ ١انأ هل لاقوهانر ؟ذىذلابهاصوأو مالكا || ذه نوسح
 ىتعى> - كب نوس> مل امالكن د تكا املق' :هىلا تلصوامءافلا ترن مبا نعل !مء>الول

 ته اهمادأ تضقنااذأف -* هموت هو هدب هند ىد.ال نيتسمل ا نيذه دشن( قافااماف هءلع
 تقو ىلمادام اهترهوعل » اهنا ام ىدسالا تعراصو يع :

 ىتح مانالا نم ىق'ملو ]و م.ظعلاكملا ااا هل لاو كلا ىدب رنه ضرالا لءقهرءُش نم نس> غرفا هاف
 - رمد الو مينو كانو هس دهم هءأانه نو دك هزه ديس لو ؛!ىفأت
 هيلا لج أرع أوةفامضلار اهنا بهل نا رمأ كلا انا م ةلم اكره أ ةةبدعالا ابق كرف 0
 اره ةفام_ضاارادف ماق در ا مع 1و تورش و لوك أم نم هلا جانححيام لك
 ميقا ا ١ نا لامعا م رع وكلاب راف بك ارااترض>رجذااد هنو
 را*دقراوز رركلا طو ىف كرملا التو مه: ىذلاالامدددع لءءامىصحلا ل: مريثك اخ
 ار عابو ربا ىل اذه عئاسنم» .اااواهأ عز 8 0 ربا ىلا عئاسضنلان 1 لد
 اا اولا باتا[ زهد هب 3 نيد اذسح كارم -أف مان أةثالثالا ارسال قبامواورهشاو

 اي ما ق كلههتاش !١!ذه ذخ هل لاو سك رااثالت سدر ى ا
 د لاق: ىدوأ كلل انام ةعاطو هم“ س هراالاةفهي تأ الو كانه هكرئاو قاورثاز- ىلا هل وأو
 مث عاطوامو“ لاق كمل مق تأ مق ىلءادسأ عاطت الو كل اح نم ب ب كرااف ىق امم ن دل ن نماد>أ لعتال

 اعدو كاذىلء كل | هركشو ءادءالاو داس ىلا مرج ىلعرصتلاو ماودلا وءاقما لوط. هل اعدت أ دعب هعدو
 بكرا ىف هءاطب لو براق فهلز أو قودنص ىفهط-وهذخأف ٍق سدرأل أ“ م :هدح اح ءاضقو ةم اللاب هل

 ملف ماي أر شعت دمر ةاسملزت لو سك اراا تر فاس كلذ دع»و عتاضبلا ل  ةن ف نولوةشمسانلاوالا
 همؤ ىأرربلا أس 1 رملا نم علطام ملف بكر ملا نم سد رلا هعاطفرما ا ىلا اول سوري ىداسحلا ويلا ناك

 تءاجلل: الا لمقأ امانايرك و ةءدحأ امري ظ ناس سما 0 دىلاز دو ىتح ذة هقلالا هددع لعبالاككد :

 حاصلا دازر مم كرد

 نهد. أ قةرومشم نوقو“ سو نوءادقأ ىلع تامسشامن هو رةهتئلادا ارملا ل ئمءاسفلا نمريثل 5

 ةحارتسالا ل ال ن ماج لل ذ دع حاس مناغتشا عئاضمل ا ءاسفأ ا تأراثدرزلا ف تاصئ اغنونك- و
 هسفنىرو ه-أر قوق هطحوا ول ذ فرطن د> ذ> أف ن حا متت ىتاا هل دلا ىلع نه:هةدحاو تساع 0
 "كندي كتم و دعا لان أ ل.ةافقاو مقاذهام هل !ةذ كو هوا ميمدقو ايد لقا ,راصوا باع
 2 كيرح قانأن دساب اس4 لاقوأ مدت لهقو«» مدق ىلعا. عا اة ضمنو < ةكدملا ا تاغ نه ناس جرح

 هتد-#4و هح وربر طاخو مهم عا تالا ىلاوداب وهدالرأوهت-وزو هلهأ قراف نم ىجرااس4 لاقر كت



 حم

 لل قو نس ماس هن ل ءاسم لمع ب ا ككملا ارهسو < تفس

 0 ا ا أ هأ لاَتو ىكمو «سأو ىلع هعضور هلدذ عؤرو نورا 1 عشلامدق

 غانش د.ورأ' ىأ يالاول قو هأ اك. نوريض الا لكم ى دع 44 راجور باهذ كلذ ف ناكولو ىتجوزو

 كاش ١ نه *«نالاتف سودقاا د, ءامشلا ال .-أ لد الال. < هم لس ههأو نن كسمااال هرحأ

 لل .3و هيد لل ءةوهعالأك مهنا نسح ح رفف ةفاطا ار دق ىلعهدع ادن ماو هم .اعمداوهىذلا فر هام

 أيا ل تمل وةاودو ةةرز شد .رلاو أدخ| كلذ دزعفة دعاس أم 1 هعرو لوح اودع ادد أونيرض الا ىدارأ

 هران تال اورودخأ 6 ةءدالان مهطدرج هل عفدو نمل هاطعأو هوو
 ىلع اظفد>ا هل لاقو هريغو دانز ن

 | !الوتم كصلخ او ك1 دنع مدس 1اه ور اومن !ءَع رفة دش قتعقَو ىمو ظن ردنا ءذه

 لات _ءءاام مشلا هل لاَءؤر هد تق ءولا كلذ قدرأ. طلا نملان أدير فعهلرمض< نأ رض املا ضعي

 نذ ىلع هاف رديورلاو م ميشااعدوذ هزءاندو و امل نط #ة نب ىدةهدل ده

 اكدنه نك لعد 0 , نحل يشل لاق مهسأر تمر فعلا كر ةامااك ءإ لاقو تيزغعلا

 ف ةكست الا بست اوما هلل كلا كاسات مطأأ نة ةهد تن رثذملا
 وهر تنأ كل مف يستالوملا

 ىلعر لل ةتقراف نول ان لس نانا را اذان سحاب ثلا هل لاق مم ءاردأ ماكنأ الن _بحلا و

 ةلسس دااتأب ىلاىل نق ا ع يح ب روذ يذل ل 2 كلم .ةةءاضيم ضرأ

 ها ههطعأو وفر لبق 9و ه-باع عمل مق هيتععجا اذان اهك-امن ءلأسا م رح داقا بلا تاصراذاف

 تدر ةدأأ| اودوو ل اوعدو ب كال اقن و رفملا عم ماقو «عاطواوع نس لعد «موفأف كم !١اراش امَوَمَو

 1 ءداللاع بست عب ىدلبا ار اموي هن ىثموءاسم-أ !تانعىلا هب عفترا هةاع ىلع تم رفعلا هلجاإف راو
 ىلءهنأن س> لردأ املك كر هاو كرون اكملا لئمءانمرم ضرأ ىف هعضو عبس ناك أمأو ءاهسلا

 اها دف ةنيدملا باب ىلا لسونأ ىف مان أةريثع5 دمراوغلاو ل-ءالا فراس ده د: نكر لو ضرالا
 3 ادعلا ندد دل-: هعو 0 كلم نوس> كلل !ه- ع«أنأ اولاقو «-ءاعوول دف كما قعرلاتو

 ال1 لو رعت دالق ل تذاقلزع لا نسخ سان ضرولاو الواقف زال 0

 أنو تام لا ن سدح لف كد احام كلا هل لاق هيدب ندب ضرالا لءةفامماظع
 9 أرقوذخأثءاناهلو

 هلْ | ىت-راوهذخأف ةفارضل اراد هلزتأو تامل 1! هذخ هداوخ ضوءدا لاق ةعاس هسأر كرح ع

 هند م دادناكلذرا صقهءمىذلا مدامنأالاو دعس. ءأو برعشي ,لك أى مايأ ثالثة دما ماقأق كانه

 قوه.فرهام لكول لصحام عمم هريخأة را نلا د هىلا لدوفءآ و هرج غ تعول ابو هسا

 20 , ربى د دع ترض دو تنأ ناد , هل لاستؤ كل !ىدن نيب هرضح او مالغأ 2 ارلامو.أا

 كلاهم كةيرطىأالام انا هى كل راان !ىدلواد خ ويشلا مشا اءآر 5 3 فاو رتازدس لح دق

 ىلا كل وأو لع هتان أدل اللات ءالإ نو الوهم 75 0 بنو كاز و

 ني ؛:همقاورث زج فلو دلانو ديرب ليدل نم ءاركسءا:هنأىدلواب : مع اوىلاءت هللا ءام نادم رتام

 ننشد مرلاى أ حوومشلا عيت ل جال دوام ن نكءاو لو دلاىلعا اوردقامو 0-5- ملأ ول٠ ل اوحالس اأو

 نار ومل ار 8 هلأ 3ك :سدرق نءوهَحا. لا ىذتمالا هب ١أكدرانأ دفأامنيهمتأب سماد

 واف هدأ 0 مل وابوك اناني مد ايست اذا !ااالا مل قامو ق أو

اص نوس> كار مصأن أهل لول ريخو كال اح نع ثالأ سنم لكو قاورئ از ىلا كول ربو
 ضرأ 

 روداحاا



 اري تلا طش دلاولاقدنثنورلا أيش ىلءاولةأق مننسح مهل لاقق ل لادا قوهوروسفلاب .
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 .ىف ن >ه ةفاباو > هرم درن لو هراغاألذدوهثمم لأ ندد ورلا ىنأ شال هلوأن 00
 هيداد زادقو مان أة هنت دم هناكم أدع اةلازامو كد وهو سودة دع ميشا اهللاتاب ل ؛ تالا
 ءذهدشأ مث داوم! ةرمكو داعبلا لأن هرعضتب و كل راص:قرالا«مزالو ف رانا دتشاو ىاقلا

 ههضو

 اليااده+ام رد: *» ىولا ماقد ل نم « انع نا تملا نا عاومل ارأهح ناو»# تاء الا
 اةشاايماوأو الق 5 [.قدق قيدع نموك وامدلا امنأ تدح و هىترع |[ 3

 ىدرل|نيعىناصأف ل ىدترال تىهذنكعا هاك نمىلاملوقأف 5 اء فطظءتاذأف
 ٍ ىوهلاناكسكلاذكو « ىئحول شوحولات

 ضيبأاساءل سدالوهو هلا جرت دقشدورلا ىلإ جلاب ذاور ثلا حال نأ ىلا كدي نس لزن لو
 هتباحن أن قءاو حرف ةراغملا هبل دو ه كب نء يشل اه ذخ أف نس لش دف لغد. نأو ددنهنلاأموأو
 ذالوفلا نم باد هءاعرطنة«باب ىلا الدو مثراوم فصنرادةمهعمن .>وارثا ميشا |لزد لو ندْضَقدَ
 نير ةانالازم لو نكذلاب سوقنا عربا نمةراشخج دو ةءمزيله دو ننس وه لو تالا
 رامالاو راهزالاو راوعنال ارئاس ن ههيف ثا 2 .سباهطسو فو ةعساو ةهنرمةريمآ ةعاق ىلاال_كو دع

 نما لك ىفو بهذا نم م. ةرود ةيق سف لك اكرأ نم نآر لك ىل و ة.ة ف ديف سا ناورأ لك واضع اهضعب لب اهي ني وأول ةعيرأ ةعافلا ىو راهقلا كلا هللا يسار ىغانتراصغالا ىل هرامطالاو
 لكورو جو رانا يف بهذ نمرماجم مهيد: نيرا دة رهشلا بنك دب نيبو سلاح ص خت هيلغو ىسرك
 يشاامهاع ليفأناههوهظعاءمياااو.أت معبلع الخ داؤ# تتاكسل ا هءلع نرش: هيلا هن هد نيب مرنم عش
 شورلا ا جشلاىدب نيناو ءاجوأ ياش ةعب رالا ماقو مدوقر صآن رضاحلااوفرصي نأ مر اشأو
 كدر د هعاسملاث دل لاقو ن-.س>ىلا شورلاوبأ : شل اراش كل ذدذعف ندح لاح نعد ولا
 غرفاأفهثءد مهث د>وادب دش هاك نسح لك. كل ذ دن ف هرج آىلارعدل الَو' نمثل ىرحام ع..ه<و
 تاهسلا ل_هدع ىلا ىىمو للا ءءاطأ ىذل او هاه لهاولاقو مواك 4 تا ١ كا 4 للدح نه ن دم وم

 شو لاو ريشا لات بناسعلا نملدملاقوذهآرىذلاامو لْزت فءكو لها ىلع هءوملاط ىف لدم 10 1 7 ِ :
 هرخ [ىلا هلوأ نم ىرتر أم م4داعأف بئاقلا نم هتبأر ىذلاب مهرب تأو تازن فرك مهثح ن -سدأب
 لاوهالا نمداساقام عمم و تراطوأق دالوأ ت زو هّيَح وزهعتر دغفءاو هدو هنرفظ ف دلو

 هنناوومشلا عشاب هلاولاقو شد ورلا ىنأ شل ىلءاومل.قأ مهل ىرت امهنورضالا سهتفدأ ادشااو
 ل 7 حام_صلادازرمش كردأو « هدالوأو هتحوز صالخ ىلءهدءاستنأ كاسعف نيتسمبا.ثا| اذ هنا
 ْ 0 حالا ملاكا نعت تكس)

 باشا كح 1 اندحنأر.هسلا كلا اه ىبءل.تلاق (ةثامغامثلا دعبهثا انلاةلمألاتتاك الذ
 لاةفةدالوأو هت وزص ال ىلعهدعا5نأ كلا هذ نيكس باشلا!ذه نشد ورلا ىفأ يشالاولاق ةّدصق
 بالا | ذ_هريغو امملا ةركءادح أتءارامورطخ ماغءرمأ اذه نا ىناوحاان شي ورلاوبأ عشلا مف

 مؤاوعأو مهتوق نوةرءتو ه-ف: رطاخالاد-أ اهيا! ل دوام لوصولا هيد قاورئازجنأ نوةرعت من و

 نءوربك الاثلا!تذب ىلا اذ_ه لمد فدكو ئفم4 ض رمتأ الو طرأ مهل سو دأ ام ىفا فااخانأو
 رطاخ داو مارغلا هفلثأ ل- رلاا زنا وبشا ريشا اولا ةةرمالا | كه ىلع و دعاس وأاميلاهل دوب داردق»



 ام

 د-كئاوه-ةوش مانعنم لكك عسر ةنع ىدالوأو د وزب ىلو“ عمد هللأ ل- ,اةن اعالاو فاءمالاب
 رصنلا او عملا لك ىف ؟- 2-1 هى ران تاونات تاسالاهذه

 لت. منءىللاةةااونظتالف « ردكفتصمأق داس مكدعبو « م-ازنمودو ىنمبلقلا تاكا
 ردكلاه: ان ىد: عوذصاا عصأو 56 ١ ,غدهد ىرورس ب اعف منع مدلك رد- ىف ا ءدقط

 للوقف تابنمىلعت 577 رطل لطانمكا اك مهد ىكأ « لأن م ءمدخأا ى مار
 رق قرمتلا م4 السا «أولْرن دق همخأ -جيرابتزجنا «رمتلا هعلط ىل عرب دولا: دش ند

 ىريخ نعنورد:ال هء>الانا 5 نم تءتاام ضب مهل لو

 ول دعا لةرانام اذ هءاع ىشَع ى تارا ا نس غرفأءاق

 ردوا ىتجوزبالا عم رأت د ةرام ىدهي أي هلو جشلل نسح لاقل دقف لا «ةذتالا ةرلا وكانا

 تاسالاهذهدئنأ وحانو كك مث م

 47 ةوحرمم هولامقاوشالان 00 دعو » تو دوه هأل نممانأ امو عمك دوه لعل .ااريغامىولا حو

 نوكي فركف از ههلاع ندو ه« ةءولو باذن أون زو دد وذ # نوذ>هأر ءدقاولاسانلا ىلا

 ءاسوأر هلاعدو تاتكتااهلوا :ف هحور ت.هذوأو هفوهامن ء م ربال هنأ جيشا و ,رعس ن ف غرفاإق

 ىتحشو هو ني_هم تند سوفا نب شد ورلا أ ىنع بات كلف تدك أدقىفاهل لاو هل هلءقن ىذلاب
 هح 1 لا يق ربىل# هوت هل لاق مث هذمنوفاذ و هل نوهنع نولاو سنالا عج و ىلعمو
 رظن ىت> ماي أةريثع دهن اصوملاب ارم نسح لزب لو قرع نم ع رسأ يراطف نا د [نانعكرأو
 ناههلا لمد هنمن_س>برقأ٠ أ: برغاأو قرش أند امد اق لم الا نمدو -أ|ءرظع ادهش همامأ

 ناصحلا ف مست تراصود دم! أ فرءدالو ددعان1 ىمخالر طاا لدم ةريثكل و تتعه جاف هنت
 5 .ءيشلاو] اهذصو ىتااةرا ءااىلا لصون أىلا هأ أود لو.دناوا رتاص نسل .لوع زنرنس>نانث
 هراء ت اصلا ل> دق هد رمىق هنأذ ذع ع ذوو هقوف نم منس> لزخن | ماب ىلع ناصملا فةوف سودقلا

 ناري> نواكت ف 7 ما ةءقاعىفا ارك_ةةمرادو سو دةااد- 2 كتان .| | ىلع نوح فةوو

 ظ ايما مداكملا نع تنكس . حاصل اداز ره كردأو « هل ير ىذلا كالا
 . قو 0 اي نادل كلبا ع حلات (ةئاقامثلا دعب ةيناغلا هلم لا تناك 5
 لون : لو هلىر<ىذلال_هبالذوك-:ف.ك را 1 راغاا تاب ىلع ىقو ناص + اره

 ل هآلا قرأف تبحر ك.ة:مناري_- نأ ن> ثأر مدوهو اها ان مادأ سج هراسهملا تأ, ىل-ءانفقاو

 قوهل ىر<اعفركسفتو هتدلاور 1 _ باتا ندد تملا ار نالهلناو نا<كالاو ناطوالاو
 تان الا خدك أقواس اناوةوهدالوأو هتح وز فارق

 ةيرغو قأ٠ .ةساودز> وقار 5 م أ ! اوسعومد :ىقافسأ عقس نمو وه بئاز تاقااو تاقلاعإ اود كد دل

 تبّئامصملا هده د ىو وم ىذا دعم هبامصوذ ىت ..شاعالاانأامو «بااغقوشا ارناطوالان ءدعو

 تئاوتااهء3ل مركىأف 3 .ك:: ىلامز ل3 ف ُتعناكن اف

 هرظنا ملفدرمأ سا ل4 ءاءودو أو هو هأ جر 0 ةشدورلاو زيشلاوالاهرعش نمنسح غرف.

 ه.م ل ىلع هي دج غرمو همام هديقت 1 ا نقلا هريخأ :)!تاف_لاب هو ور ناس

 5 هدب دذب ىدلو ا: كد - احام شد لا أمينلا لاذ هماد_ةقكيوهساريلءاهط-و !.زثارمأو

 ْ بأذ تحلاب



 و ش 0 0

 حس !!همدةفراسغ هقول ١ راطنأو راطراعنا متنا ك7 2 ا 1 6

جرو نامل | نس ء رف هعسأو هرب 4-ذه نامل ى ملأت را ءاامتف يشلا نا تل را 7
 

 اذه ىلءرسمو فا لا اذ_هذ- ىدإواب ١ نسل هالات و 28 هد ربا نإ قار اضونا 1م نمد 8

 لءءاودهروظن ,ءلزت انه له لثم ةراغم تاب 0 ءلا كلوب ىذلاعضوملا كا ناصحلا 0

 أب أ ة سمو دمدزاغملا باب ىلع فو هم ىل+ دن الق راغلا لخ د هنانهتلطأو أوج رمساا سوو رة ىف هنانع : 3

 ىلا ةلزانءاض..ةلدوط هنقذود دوساس أما ه_.لعدوسا يش كابر سدا لاموءإاىف ءانرعضتالو ٠

 نع كل أب هنا تاوحرب ىتح هيد نب رم زل اوك أر ىلع هله>او لذ كسماو هبل لف هتءأرا ذأف هترمع :

 كلي و لدن و كماكءالو 'كلتع» دذحأب هاف نايك ذه هللا عفداق كة احام كا لاق ذا كد اح
 كدلا ب رن ناف كار © هنأف رات :| نع دان مو. ءااىفو رص الورخ أمايأ جت لن اكم تو

 كلتةد. ريل ءااجمارج ىذلانأ ءاف هناماغ نه دحأ كلاس رخ ناو ىذق#ت : ل ةحاح نأ لعاث هسفنب :

 نع تكس حايصلادازرهش كردأو ٠ هتك هأهفل رطانشن ء”لكنأىدلوا هملعاوماللاو
 .جابملامالكلا

 ا1سودقا ادع ريشا 'نأ د.ءساا كلا اهبأ ىذا تلاق 4( ةئاغامثلا دع ىلوالا دل .الاتن اكامافإل
 ىلع نات تنكناق هسفن كه [«سفارطاخ نملكتاد] لاقو صاع هاعأت اتكلاانسح ىطعأ

 حاورلا ته ناورو 119 نم دقو رابو كنود ناتخالاتثك ناو آل [

 كذاطو ىلا كن ددربو ك دال ىلا كنادون ندو ا . ىلا: ريسا هتافريض أح ل» هاا دونك اوم :

 نأر بيغ نه ةارهلا ىلس اق فيكون . تنال ٠ وسع لاك قا متقامت ىتا|ثنمل اه - هه 9 13

 تأ للا ذه ددن أو كم ىدنم كر دنو أ ىميم خا اد مدحادبأ :أعحرأال ىناهقلاو ىدارم عابأ

 هل-الاتو ءعدرلا برب تاءقو ه هاذوراس ا َتَقَقَو . ىئومد د يأزب عم ىح دن ىلع

 ىذإتقرافي ىال[تاداوق «مدركذ تا قل! قواواب نمهللا ىعره ىترء>هءازنالا د < مو

 هلوقو عادولا الا جءارامو « ىترذز ز-رغاا مووأوم مرضأ دقو « ءءاواسر دقو اري ص ل نولوةد
 ىدشو ىئاعر ىف ىل :أحر اوف اكو ب مه دق دع ىقوأ نهى معا ن نأ «* ى ع نسنتالو رك دفا

 ارذاح تنك ىذلا ا ذهافسأاوفو ناد نرد !ادع تروا عروس نيرا ىئرسداوق
 قرس»و ىدرفأب اوع>رن أو« مه دعب ش عالق ىلاء>أ أساغناف 7 ىع وعام .4 ىد.ز ىتعولابو 1

 هريعد-نريق لد : مه د 29 ىلع #4 اكرلا نم مد ضف ل هللاوف ا

 0 را ا قاكلاداون دار نع ع ربأل هن هنأ لل همالكو ه داش نا سودقلارىءيشلا ءوساءاف ١

 مع نركسعأ ميار رباح عدس قأو رب ءاز>نأىدلوأ 0 ءةع4متغلتوأو < ةذءرطانأ دال هنأ 3

 نم 10  اادراو:ردءوةدربو نيطام_ثة.:اوملارئاز+لاناكموراكيأ تان هكركسعلاكلذو
 سرق نءكلهأ ىلا ع2 - رنا ءاع هلل ام عع ->رو طود أمرا لصوامو مج ربال مهمضرأ خد 1

 ىداوأ ىمعمءافاملالصأ نأردقت فرك واها) رئاز+لاهذ_هكمل«تفباهترسقىتلاتنبلانأ لعأو '

 ا.هحالاتددز!اعايراأ رااها اره تما ةولى دام هاو نس لاذ اهنماري+ُىلنوعب هللا لعاو ْ ٠

 اجب الاع.جرأام 0 ىاورئاز- ف لو خدلاو ىدالوأو وز ىتءؤر نءدالواب رطو "1
 ءاعدلا كزمدد رأاغ أومن :لا.ةدرف_كلانهكل هءالزئرح سردقلادبع شلال لاق ىدالوأبو ٠ ظ

 2 يل 5
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7 وه تانيلا تراصو راع لاو له ناتو د هيد نا ل نويلع لخدو ليفلا نع
 7 

 الل ها روخلا تمن 5عةموزواناا لاا تقولا ذه ىف تنك ىف :الاقث هبانغ نع هناأسو

 4 0 رع ساكو اا[ ما جف امعأن ت كل ؛ ىنأ تف ءاب ني دم تاس لمفل | ذه ىلع

 77 ل ةادغنكرلارضحانأ ىلعتمز ءّقثلا ارسال ل أ نمل لاف سن ءربك (ذع بيعت

 ا ب انءاامااك- 0 ل 2 حام ا 0 0 هعم ند اه: ندعقو هأنوعدو

 1 6 هنثددفد ندهقامأ تاع .ا|نأدمهسلا ال |اهمأ ىنغلب تاق( هر امنا قوما هل 10 ف

 : ىءوملاءارج هءاحىذلا ىرص. !١ن بيدح بد لال لايندلا 0 اذعا ىعان :ريمكلا تبلت اا نوع

 لا اوهالاو بامماارومأل أ ن ل الا :ااربك الا كلما تنم هملاي كان دو هلق كو

 اهناهلتا انازه دعب 7 !لاتمؤالل لا ازيرغا اكوا هع ةزنو كلل |تفيداطدافركو

 مضهحاذاه مالم 5 بن اغودواد دالد ىلا امهب ترفاسوأ وعل ءأف نيداون اممم قزر دقو هبتردغ

 ىلا يدل قامت الا ا حاب هتزهو الث ءااوبرَءاا ىمدارأو فار كلانا أه. 0 كدأو

 ا )0 مرا لاك راسو ضرالا لا ه-اراقرللا هوم ,صأ ىلع ضو هسأر ره ىناررئازس

 ْ تاوملا ا: ءاعدر نهمعل تائملاتلا اوفر ل ودا هلروألاهثوانع سلال

 ف «-ورىروه سفن لج رلا|اذ_هبءتأدتاىفاشاب ن 0 نمااهسأرزوفدامأ الاازهتنفت دقق

 نومياار ةنان رس تانملا تدان كلذ د: هذ قاورب يح ىلع ل .عد ل |ردقيال لاف مسسر اجو ملل

 معان نومعل تانملا تااقذ هم اهي «تاجأو هجر ةقهيلع ل سوهدب لق 2و سود دمع يش ااىلامدتتو

 ىلا سة ناردق:ال نان د ءلاتادعلا ل 4 ا هك دعالإا ىدأواب هل لاق هتلقام هقءة-ان مخ 0

 داهم طيور | سرت زلا نعل و هد ل لورا ءاامودأاو ةزام اما نما كَ «ناكولو قاورت اوربأو

 ١ َن هم رثنأ 2 |عهلبأب ه٠ .! 1كوب نَدو ناك لانه لا زصت تاره سكر التم لا

 ٍْ تانئبلا ت دعقو همل بد ىن- لكس ودخل دمعي مالك ند ساو ل رم هتتالو سد رق

 1 انإثا مباع ىثغىتءاهه-و لع ءطاوأبب ا دونا نافةرمخ ملت آلا | ضو هب اك.أ نيكس آو دخ

 ا لاقفمهياعةفأرلا هنذخأو مه قرنزملاو د-ولاو مهلا نمذلا مان رس ردا ءهذأا م هآر
 - كليح دو مقىدلواب هل لاق مم ىلاعت هلثاءا ثنا كل ة-اح ءاضص ةءرعشدأو ْك ءاق بط نس لاو مع نا
 : د_عزيشلانا م هت> احءاضقن حرفدقو ههءثر تاذب لاعوونأد- ءن هل م ىلع نس مال ىعت .:أو

 قربأا لثم ام 1 1 مان ةثالْثة دم برا سوهفلشأ سدح فدرأو < 5 ضف لمقأا ىعدت:ءاسودَهلا

 ديدان م انا م وهران كلانا خ نو قوز اكتر كدت نا ىلا ل كو تون فالحل

 / مخفف 43 ال :: ٌملهفلا قاطأو م 2- ١١ لزن مع هلزنأو نسح ١+ كد ع ااز_تأو ىنصلا

 نظر اا ةدالون نم سرنىزخالاو ف, 3 3 اء دو تار دناكدر جاوا كلاس |

 0000 دير قوسودقلادبعيشلا لا مدقنو هدب نم سرخا او ف. ىلا ىىرسودقلا د.عزيشلا

 اكواد ةءساو ةريمك ةرا ءاأن سطر ةامو اش تأم ءاادنعلالفقوو اياوود لةدو نسكب ,ريشاا

 4-: َ ئترافاا اوهد ولو ,هم.ظ عه الق ىلاري أ ماس ىم ام لءمرا دقه نب رثاسأولازب 2 دو ةعمزباهد

 1 0 درو لسنا اهلل ايا سودة ادم 0 يشأ مقر رةعالا سأ اهلا نهناكو..منام, امنع نانأب

 | لورا اعشاب ملأ مدم راو ىلذ كد م ::نأرذساو باما اذه ىلع دهقا نسم
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 0 هر مهخىف ضورلام.سأ لا نيش ” ةسئاش ىلاثآ نهنع' تتاع ه قاتااورتلاىئارع نوذشم ماو ليسأل 117
 2 قسئلااهرءش ىف لب عصلا اههحو قع ةسئامفارطال اةعانءاضم« ىرتك ناريتا!ىظأن اه ىلا

 ١ ىددلاو ضءءاانو ة> هزعد دق 5 لط,نم بحلا ىفماو يتعهد ١

 نةطلط نرصو هناع ور عااو ةقنشلا نوع | نط تادنل انوا هرع-ث نم غرئاسأف ”

 خامترب داو |هعرقوا فذ بط ىخأ أب هل تاتو <2- | هلع تا .قأو لوا امم هل نيء ديو هتريعد و

 ا رغ اثل1لاقرقو» جررفلا ثا فءريصلاو عام لآ ىن توريد ند لدارم 0

 0 لالا لاعالا ند هتالو © اهتنءأى رة رب دااا عد ْ

 0 كاست لاءاشنا كدالوأو كت وزىلا لو دولا ف كل لم أ انأو جارت ست ى>ان دنعدعقاو مستو ٠

 ىأقءضرمنم تيقوعانإ « ىمسحك ضرع نمتءفوء نا !

 نءادرب  اؤاه اورق ا :ناكىذلا نءدلاساو هءأ تو هن د2 تراصصو هتخأت ناح ىلا ساد مي

 كلذناط.ثلاىناسن اف شد رلا بوثلا ىرح !كل لوقأ نأ تدرأ ىنا نأ |. هللاو هل تااقف كل ذ سدس

 ١ تاسبالاهزهدشنأ نال هيدازو رمال هءاعلاطاءلذ هنط التو هث د ثراصو

 ! هءالاازاح دةنرفاانم ه عفد_م نار قفا سداو « هتفاأسه- ىلق نم نك

 ل ا ل ا ا

ي « ىلم>و ءأاوه ىفىربد زرع نك« متر ىداؤ:ىفنكءاو لازغ
 مفي سدلاكءلانأ ىل عت مك

 -درأو 8 .ج الاله 6 - هع ل ا

 ال | هوارعا 0 00001 ىلا 1 1 0 2 [تراظنالإف
 ١ ىو عاود ا تءاتمارغااو ىو عبرأ.دو مأم أودحولا نم هءفوهام ىلا هت بهلراقد ١

 3 ءاسسم نمتاأسو نوءادقأ تاءقو نهياعاه_سف:تمرو نهدبأ نيب تك وباقل هني ز> نيعلا

 رانج ىاهلو هولارم أنريدي نأ ىلع نت دهاعو «.ة>وزو هدالو أب هعامتجاو هت> احءانمق ىلعا ميخأ

 هلهأب هعاةجاىفتاد مم: ةنانك لق ىبطاحل ناو ن مكر تا هتاوا ى دب نعم كمت تاازامو ىناو

 وخأ مءاهتاوخالن اكو عومدل !نعْكسَع ل هنيعو هلماك ةن_سنه د دع ماقأ هام ىلاءذ هللاءاش نأ :

 اهروزم هنس لك ىف ناكوةريثك هع ةريمكلا تخا ا -2- ناكو رسودقاادمع هءءاناكو هق.ةشنهدلاو 1

 ردق ف.كو ىءودل عم هل قو ابو نس تن دل كا 35 كَ ءااتناكواه هئاود ىذةءو:داوةرم

 1 ل ا وم يوم واس مس 0-2 هم تفوت

 ا يول

 كد-اح ىنةأو ةعرمس كلر أ ىنأق ىركذاورانلا فروا !اذد ىتا فة>اح دا تضرعوأ هورك# '
 اهءام تضمدقة كلانا اماوذأضءءاتذملا كلت تااقفةذسلا نه مو لّوأ ىف مراك-لا ازهناكو ١
 1 2 توجت

 روذأ !ةءاع ف رس او هنا رف ىو تقمأ|تماعو وذأ | ةماعب ىت'اودانزلاتدقا ىموقرمض# لىهعو ١

 روذهأا غرفانفاوعترك ذوراذاا ىف «تهرو هت أذا رتال هتاوانو اريس ايشاهتهتذخاوامتفو ٠
 ليف ىلع بك ار عش هدحت نمنامفراغلا ف شكا ةءاسدعب مثىداولارد_صنمتروظدقءريغوالا
 لزنقن وبلا لصوةعاسدم مم هيلجروهيدم نوبلاريدت رام تانيا |هترظن اماؤ هد نم عصئوشو

 ل 7
 11 ب



100 7 0 
 1 وا وول , نإ" للا 777 8 ناز 1 107 ١

 1 7 "و "1 6 ا 1 11 00

 ا ال 7
 يا ا

 ع 13 ١ 0 . اهيبصا ىتلقموع دن ساس 8 ىو دقو ىنم>ن ه دهع مرق

 اهمءط» بول غلا امة 'ىبد2 هدضرأتل- ا صخشا ا هيأا.ف

 انآ تح -.لعْني هلو> تانءلاتدعقو هءاعا. دعم رخو هم ءافع ه 4 ريو حرم هر هش نم غرفالف

 امد .لانب اه [قافأاإف هةدْدْغ نه
 روءغنامزلاو ى-<ىأهو « هنأنع ىولي رهدلال-هاو ىدع

 روهأروءالادعب نم لص#و هم ىحئاو- ىدةتٌ ىرهد ى :لءساو

 نيتيملا نم ذه دس [قافأاماف 1ع ىدغ د لكو هرهش نم غرفالف

 ظ ىارىوملاب ى :او ضار تنأ لد * ار متذعاب هللاب
 ىضذامملا ل 4 .ه نم ىجرأو ى د اوو 01 تبدسالو باذال-:نيرعجت|

 أ تاءءالاهذه دشن قافأ ملف هماعو ع ىح ل 0 قرت

 ةيابص ق.ةءلاكمم دب نكت «. دو وسما عمدلاب نيءلاو « دمعستلا لصاوو مانناارسد
 دوقو عوللهملا نيداسملار 1 هير رداا نولا لاا « ديزبو ىدالا لوط ىلعوب رب

 دوعرو قراباهيؤوالا « ةعمد ل ضف: كتر ؟ذاذاو

 تا..الا هذه دشن هتيشغ ع نء قاف |! .لف هلع ىغ ىد لك, هرعش نم ءغرفاماف

 هرمأأ .ىوش هللا لت اثأ 1 ي انم مآ در 6 :ءاندو لهو ه انداكمتند حيربنلاو ىلا

 انك1.ن. |انراصبأ ىف لمع « ىو ا تط2ناواندللا ؟ةودو « اّمىومملا ربا كر هث تماامف

 هفيل أ وعدن تاباماتحا» الأ ه ىعاذا ماجلا توصىرطنو 0 0 راك دش لونا ىلق د

 انعم تؤراو اعةدا-ىلع 7 اكمل أن نءللا ا « ارح ىد ة.تكأو اق ةرشب ىتدرتتا

 انحاذأم+ ملال بالا ىفىفانش ا:ثأو م مانو فو لكون

 اع اوخأاهعممتاههدو تحطاو تغرم هذه.اعامشغمادقار هنأرذهمااتح 0

 لحام «اءأرني- نعمان لو ه2 نيكمو هن نط ة>اف هءاعامث خءادقا سناك لال

 تح هيأ ,غق أ ىرحا-  نهريخأو كف هلاحن عدت لا ءارملاو فولو مأ ءهلا 5

| 

 ش0

 ١ ىتاوخأ »لاق تحارامدنعتااقىذلا ن ,ع٠ذا سو هلم را يعماهدالو اثنا
 هنزهو ىالتلاو ومبرقأاىعشاو قارفلا ىلاءا4_ءلعتلاأطو ءاحاذا كدلول ىلوةىف دلاول تااقاهنا

 | لك تراسدو نرآ اذتونزماغت همالاكن هوهامأو قاورباز-ىف ىذهاف قاوُدالاو ه.لاحابر

 ظ ناقوامخهؤركل ذدهدو ةعاسس ضرالا ىف نهم. رب نقرطأ من هرظن»نس>وا مت [ىلارظتة داو
 ظ لا لم ءامدأاىلات ا دونافءا ملا ىلا كد ددءاهل ناق مث مءاغعلا ىلءا ا هقايالاة قالو لودال

 حاس !مالكلانعتتكسف حايصلادازرهم كردأو ٠ كتحوز

 ا1تائ ءلانأ دهسا اعل لنا اق ءةاهعيسلا لهن نوعستلاو ةعمأت هلم ال! تناكاماو

 هب 12 ىلع هعومد ترج كدر م وزوال هتاهاأ ت طلطو نافءاوملا ىلإ كديددمان لن 1و

 تاسدالاهذه دشنأو ها .ةثتلب ىتحرطملالثم

 . ىد_>افإلاب تذذأ معاو ضمه قرالالءقا|1ريصلاقرافو ه« قدح اورجلادو يدنا ةهد لق

 الين ظ ااياوالا تروا جم نع م« ترفساة نا !نالزذكس دعروج ه قمر ىرول راسب الهم 5-



 1 دحر 8

 تا شرا ملل 0 0 زتسلا اف تدلفانلا ل
 -  تراصونراط مثال اجوا مدس نهنو.ق::واماانورظن مهورصقلا ىف ثمود ةريط تزاسر

 ” برتلاىعشاو قارقلاا اهءاعتلاطو كدلر ءاحاذا ف تااقو ىلاترظن كلذ دءءورصتلا نوف
  نمناك اماذ_ه قاورئاز+ىلاسهذ.و هذطو قرافءاف قاوشالار ةءملاحانز هتزهو قالتلاو ىتم
 ا :عس الا حايصلاد ازرع كردأو « كت . .ءىاوشيدح

 0 ىغليث لاق ( ةثامعيساا دعب نوعستلاو ةنماشلا لم لأ تناك امأذ
 أشم عقو و ةم_هءظع ةةرصخ رص تراطامت قو «دح وز تاعفامع .ج وأ تكحن 0 همأ مالك عب
 تدعم هملا ل هضرألا ىلع باب راصو ءهدو ىلع طا ىانأ ا !راهاارخآ ىلا كل ذك ل ازبّلو هملع
 ١ تاسالاهذه دشن أواهماعءاكر لك هتدذغ لاما ةلءالا ف صن ىلا هسأر دنع كت همأ

 ١ "ار م ورم ::ناف هنو +رتاقلا ده مال * هنيرء م ىذلا لاح اورظناواوفق

 هنينأالا تاومالا نم د 5 مل اودىفتءهالاوهامو « هنوقردتال هللأو عندا

 7” هيب جم يب يس اج سل

 ١ هنو دت وم أو قات ىلع رمل 4# ناش ررْفَدلانأ اوءسئالو

 1 !!افاءطا مق ذل مانأ ةسعنم دم سدتفد و لكس .وحونبو تيملافرودم لءجو ماقهرعش نم غرفاساف

 ٠ قكسلازالواهمالكلءقءالو هوءاكملأ ن نمتكسدنأ هءاعته سقأو هتفادو همأهءلاتماقفانا ا
 1 تاسالاهزهددنأ أ ا,شاهنم عون الوشو هم 00 همأو ب خفنو

 موهافش نيد اا م« .نيعلا ءايظنأممش هذ_همأ « نبرق لكنا ل
 نيرح لك حور ىأذ اداانا «ىوملا لتةنمثي د> ىلءاو مف ج نودرزلا ناو أ هدو

 تارام ةماسعلاءاقإ رن 7 نر: كج ءفاؤان م هوا.صح »ع درومىل تملا كاب ذءاروو

 ني؟تاذواهملاسذا|تاذ 5 اماّوم جام فلا كأ_هتمعد ىيرت »* نورد ىلعامح قزاب نم

 ماقن كمت ىهو ةنب زح هتحح وز ىأرف ءانمعت .ةغ هيأ مث حارصلا ىلا لكم لادا علوا

 نيتدما| نب ذه دشنأ او حراصو هو همون نم

 دوف فرشأت اةاأىقهل تامح يي ةعاس رب نس :ءلىدنع كلام
 مل فرطلا لاسم الدلو 5 ةلفخ نعام لدولاءاحرالولو

 رغداو لك الا لءا3لءالار ةايساسات ني سلك الزن لوهواكي ومر داز حايصل ا يصأ اسإق
 نأل- حال هنأ اوخاىلارقا سينا هلاسسب رطخروشلا كلذ ىضهم الق لماكر وش دمه احلا هزه ىلع

 كارو قاردلا طحت ن م4 :هعه نيس لج متئافهأ | ارمض>- افا و ص> نمو لصق ىلع هن دعاس

 0 مةرادلا ىفهاقب أ الءاالا هعاوص عسدج عدوأ واح ء.لا ىلع هندلاو ىدوأ مثاممورداو

 تانءاامصقىلا لصو ىتحارلا لزب لو: :-وز عاما ىلع ةدعاسسم نق دؤع دعنا

 تيماماناا نآقو ةمالسلاب هنيهر اوم ن-رفؤاب ادحلا نويلام دقن مباع لةداإذ باصدأا لدح

 تاببالاهذهدشنأو كب ةنيرثريغُدألامو ةعرس 5 د
 هيط فرعد سءاءاد ىئأ ه8 هس اج م. طوو أسم 00 0 : دلو 0 اميمح د ةفارك.ف ىف سففلا ىدأ

 1 و. دعم للا كتع لئاسأو ل منا ىبن امامق# مييطريتماقسالا يس 1 ْ

 هللا 1 ُ ا 1 / ا 0000001



 1 ل ف نيتيبلا نبذه ته شنأو هتتناصو ةءبارلا نيل |اتمدقت م

 0 ىتدو-ه ىلا هيريمآ ا «ي هقأرف ثددحالا يد

 هدم نم هدب رح أ وسم ىف ب هتعدوأىذلاردلا كلذوه

/ 4 39 
1 4 : 0 01 
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 نيتيبلا نيذه تدشنأو هتقناعو ه مادا تنءلا تم دقت م

 لاطىلعىرذأامممدلان مالو « هيقارفلا قاأامربملا نمالو

 نيتيلا ني ذه تدشنأو هتقءاعو ةسداسأتنبلا مدت م

 ا.صغ نفس لكت خال « هب لوصأ كل ىل ناكول 1

 نيئيملاس ذه تدشن وهتقاعو ةءعاسلاتئملاتمدتت ا

 تاسالاهذهدشنأو هقارف سه ءاءىدغنأ لا ىكءونوعدوا:س- ناش

 دحأ لب اكرلاىداح مهءاد>و « ىمدأ نماهدوّمع تظن ارد ىخاوس قارفلامون تر حدو

 ع.درالاو ىده اعم سذأ تكرتو 0 هريس تءذثفامح ممعدو * ى-هىأتالو اريد راد
 ىوهلارابخال تدنأ ى اصاب مه ىحرع كارأىنأ ىو ىدفتبطتلو قيرطلاى ردا كل 0

 ىمطنالاةيلافوةامل ا بيط « قراففنمقرانذمسفناب» ىبالر لوقأ نأ كءاتا ىئاح

 ىرجىذلايردب لو ةيسابعلاةفالدللامرحو مالسلاراددادغب ىلا لصو ىتحارامنوالراري ملا ف دح هنا
 حوذل اةرثك نماهماظع قرواووسج ل هنادقاه رفا مباع مل-سب هندلاو ىلعرادلا ل_هلدق هريس لعد

 اهباعمدقتو بئادقأافر.صق مالك لادرتنأردتت لو لالدنا ثم تراصىتح لدوعلاوءاكملاورهسا او

 هفازمللا فرظن هنا ٌعارثأ مه د< لف ءدالوأ ىلعو «ةحرز ىلع سئ ةفورادلا ىف ماق ةلاه اكلت ىلءاهآرامإف

 بوُدلان م تنام فرع كلزدذمو تود اه-ءودجي واحو ةفهىو دنصلاوه-وة:ةماهدد وف

 نءامل أسف امتيشغ نم تق امأ د قاهآرف «مأ ىلا ع. رنا عءماهدالوأ تذح أو تراطو هتذخاو شررلا ا

 همأ مالك هماإف ةثالثلا مهرومقء دو موبف كرحأ هللا ماظعى دلواب تااقر تكمةهدالوأ نعوهتحوز 00

  اهغىلءاغهمأتدا دزافروظل!ىلاراهْما!لَوأ نكن دل ر واو هءلعاب تمزح و ههءطظع هخ رم خرم

 د_كنأ مئاريكمرادلا فارثادراصو هبا دو هود و ىلع مطاو لكى افأ إف هتاسم- نم تسب دقو

 تءهو تىونلابعورو « ىل.ق سانا! قارفلا لا اك نيتيءلانيده

 تن أرالو تءء-الىناق ه ىعول_ذتعذام لئمامأو
 كَةذع تدرض لاسحلاةةة< ىنراعت ل نااس4 لاقو همأ ىلاءاحو هلسوهق.سذ تأهرعش نم عفاش

 | كند_-| ىددءقاركف.سدغا هلت لاقمث كربخأ انأو كلذ لهفتال ىدلواب هل تل است حور تلتقو
 | ىدلوابهلتااتوادرخ[ىلااه4َوأ نم ةسقل ا هءاع تداعأ امناج ىلا ساو هفمسدغأ ام ىرح ىذلاب

 ١ تيهذتتك امىلعينخ:ةلءااوكشةوء ىتّذ نأ كن متفتو ماجلا لطىل عت كرا تأ ىنأالو)
 ١ تنكولو ودلاترخأ تنكا اماروقحاتفملا ىف تدع وىلءتءضءةدسزةدمسأان أالواو هءاأاهم

ند بوثلا 4 اورضحأ .!ةدباةواطتالةفالملادب نأفرعةتنأ ىدلوابو تومأ 1
 ءاقو ه

 | نت ا 0 1

 ١ تناكوه

 0 4و



 , :ناسدوس ار قارغلا ا سا اذا هو را لسا |
 1 تأرااناهدال,تءاطراه دالوأو ىف ثراط مث قار رئاز>- ىلا ىئتاف قاوشالاو ةدحلا حار هئزدو 1

 0 ىت لمان كب را تأاق تدان !ذاهباع ىثش ىتداوهو تءاطاو تكية نسحمأ

 0 نماسمأث ذر امو كَل ضرعتأت ذك ماهم ىنترهح(تدآ ولو ىر< اذه نا فرعأ تاك اماما
 تنكآلو بوثلا سوا نما متناكه تنك امةف دل اء ذه ىل امنا تفرعولو تقولا اذه ىفالا ةرايطانملا
 1 تنأدل حاه دن ق تدع و واموزوكأ ات تااةؤ لد ىف اهدا ىت لسع ع نك-او اددالوأذ تأ اهيلخأ

 0 ىدغىتءاهو>و مىلعم طأ تو ا تدل ملزت لو ةنالملا امه3نهتدحرجخ مث ل> ىف

 1 5 تاالا هده تدشن افا هدلو ه. زر ىلاو اذ دالوأ ىلا او ةبصلا لات ثسوتسا| نر شخ نم تقال

 2 ةرحم قارغلا لأن ره ع 5 - ناطوالان ء مك دعبل ام 0 ى' كر اك,أ مآ داعب قارفلاموي

 3 ٍ ىناهتك م ةارولاز ا كو 7-0 هدوعن ءانل ل و5قارفل أ ذه 5 ىناف> أاكملاب حرق عم هدلاو

 ف امردوعدأو اوداعن|لءاذ * انولا نس- ىلا اوداع مهلا

 تلاطنيدو راهنلا فارطأو للا ءان [ءاكرلا باسم تا .ةأورومقهث الث تدءا| ىف ترف-و تماق مم
 تامالاءةهت دشن أن وخلا ىودلاو قفل ةراعشل

 َُس :«مظعلا ىف ىرح دق كو « نركسلاو قفاودناىفكركذو « نوذملاةةءاط ني كلامدت
 ىف هم ىف لذاوعلا ى :ردعتو عديعرود د قدا 0 «نوصفلار مقءاسلاىرعك

 ىثونح 1 هتءح ىل_ءدازو 8 ءاو هىكح دق نما.أ

 نوتلاثن روقاذا اوه « اه>رنكر قنجرلا فة
 جاسمملام الكل نع تدك حاصلا دازرهش كردأو و
 نس مأ نأ دمها كلاااهأ ىغلبتلاق (ة اسباب ةومتاو» اسلاةلمالاتناك ااف)
 اهرمأ ن هناك اماذهاهدالوأو «دح وز واه دلو قارفا راها !فارطأو لالا: ءان ]كمت 0
 ره أ ةثالث نه دنع مق نأ هءاعن ةلدتاثيلا ىلا لصراسا هناف نس اه دإررمأن م ( ناك امامأو)

 نمدل نأ مقل مهسجو تهذإلا ن ءةسجنلاج اةرشعهل نأ هولاا.]نزوه-كلذد م

 عسيدوتلا لأن مهق ا: ىلع نل ءقأف نءح رنأ نءاعفاغ هءمن 0

 ني :ربلا ني ذه تدشنأو ا هياع مع ىد> تك و«:2:اعووريؤدلا تن لاهملاثم دقت

 اند أ” قىنو ىنرأ »ب ىذق.و 5 مرتب قارغلاران ىنطنت ى 57
 انهو ىتداسأب ع-ددوتلا ى :داز دقو « فىرضو قارغلاموىءاردقل

 نيد .ل| نبذه ت دكنأو «ت:ناعو ةناثلا تنيلا تمهقت مم َُم

 مدنا دقق ثلد لو 5 هاسملا عادو لئمتءادو

 ميعنلاناذح هيف كدرقر 5 ىءهم توكران كد ماو

 نيديمل| نبذه تدنأو «:ةناعوةئلاثااتنما|تم دقت مم

 جينق- -ولالو لالمنع ه انقرتنامون عادولااءكرتام

 سور عدو نارا فل « اعطقةممتحلا لع جورتنأ

 ما اولا اح يرو

0 
1 
7 

١ 
30 



 فارمبتجا “بني

 لنا 0 ا 4 م14 تااقوءانااماوانودقءلا اذه ىذخ ىنأاياحل تلانورمهبقو ١

 نمل ا - م

 زا / ن هس وم

 ةدمسلا تع اةءرطدل فرعت الو ىوثا | اذه تأرام هنأ اسم تقال كلذدع هلو هملع جيرمن

 ىلآس هذاو حاتفملاا ذه مخ هلت لَو ره غار ءرسم تدانو حاةهملا مم تدك أوز .كأاىلءهدس

 بولا تاهوهريسك او هماط ةاتو دنصاوطمو ف نافاذكوادل اهباب ىناا ةازلا لخداراودفاورادلا
 ااا مالاك- لا ندتتكمف حاول أد دازرهم لردأو مىد نيبهرمض->أو هقىذلا شيرلا

 77 زةدمسلانأدرمسا اكمل هيأ ىف 0 تااث( :ءامعيدلادعب نوه ةلاو ةسداس سا لالا تناك اءاذ)
 اهذص علطأو نال ةنازدلا غئاو حاتم ذه لل اقرو رسل هءطقأو نسح مأ ن م حافلات ذخأ

 0 هنأ م ةعاطوأءو«لاقد ىدب نيب هريضحأ و ءقىذلا نشدرلاب ثلا هنه عاطأو هر

 ةعواطم 0 نيعلاةمك اب ىهو نس مرو كلا م« تمانة ذر اسود زة دما أدب نم حاستفما
 'رور مو ىهت اتروعلات ام :ةد.كمالاماهطاتماط ةءصلا نكت :لواومم مالا !اهءاوروذب راملا

 هن ىب اة وفق هدم فاو شا راما .هقلا هنمجرخأو قودن صاابرخأو لسد: ةنازدنا ب اي تدقأو

 ل وثاذه لها تااقواسمل «تلواثم ةهوعاذدص نس» ن 0 .كنو هنمءاقو هتذحأفة دع ردة.سلاىلا

 2 أرذ هي ل260 4 وماانأ مث :ىحرذ ىهو اهنم هذ خأو هرلااهد ةءيدل تدمو ىتدمساب م :تاترشلا

 ص.هعأأت 1 أو د ١ زو امسلا تذ> نم تمأف رز هه تحرفل هدد رهتم عضد موا يلعن اك اك اهدك

 ةدي-ا|تيهتقلحوزعهللاذر دق, ةريط تر اصو هيف تحر دنا اواهزدهح قاددالو أت د غأو هدكفو

 تشعوت اء اة ةممصلان ا مئاسولسف نم نومه شل عسب ,هللارا ارا صور صدع نم لك كل - كوكلذ نهد دهب ز

 اذه لد ىتداسا» عهد نا لب مهل تااق مثواه نم او.كةوتورضا لام صشدو تساوت ١

 ه:«نسح أ هل عاىذلا اذ هوم تلاق مث ام هَيلمفام لك ح الملا لمسأد مين نورضاسحلا هل لاسقف عام
 اورتن ةجاقلارطس لع تفقوو :ا ّق وف تراصواهدالو تراطوا تف > أت دتفو ىتداسام

 ريطت نأ تدارأا.1ةميصاانأم :طقاهانأرامةدعام هس رغ ةءذ_صد لهنا هللاو ااولاقو ىنادحالاب ا

 هي ا
 ادي ملل 1 ال

 ةرخللا 10000

 تاسرالاءذه تدد نأ ة داما ءاوعتماتلاةوانس> ت رآ ذناهدالب ىلإ
 م ١ مدع قىنأ نا 3 1 ارذاعرس# ا ا 5 أراسوراب دلاىذ نعال نما

 ارازمط شو ى-عم ىوهلا ل أودع * ىرفا كي شف كرضو در نادل 1 نك, منهىشمعلاو
 هظافحي ءمأ ىموب راص د5 8# اراهقلاد_-اولاه- 3 عدأل 8 ىتأ ن -ةمت ىفوث ى-ةخاامل

 ارارد هادّتاز أري توحرو « هتانفح مث نا توهمت ع أراحو؟ ىلء 007

 ىتدةءاديشرلا سرع تءهقنو « كر امحلوةءاا" ق تلغى و ةلم_بو ناك ماسجلا جاور

 اراغنىلءلانشررلا نءايوث « ىلتاةةءاخلا ةأرمابتيدأت « راسو ة-ن6 ىتتد- هاذا
 اذنبأ ةف 1 ارادك الاددتو انعلاو مت « امئامعنب راظنتقوذ ناكول
 اراوفالا قرششأ دق هياذاو * انكر « ارادد-ق ىذا اد ثءحأف
 ىمىدالوأ مث م ا « ار ارزالاو سءملاهنءتءأرو 8 هد 23و ف كح نم هنذخأف

 )0 | اراد رافد مق ىل_صو تحزأ 9 ا اذاهيريخا ىح و زمأاد + ارارؤت راو ىذ>أ تدر-ذو

 ٠ 5 0 اعدم حانون عنيلزغتامأةهممزو دمسا اس1 ت تااقاهرعش نه غرفاإف

 نم

 24 ىرسأ فا 1 0111[ رقر اشم اهتم نمور زيد سلا تءانراالا ف و مقر ياكم



 / ايا 1

0 
 ا ظ

و« اسم وزن, واو وز لتةيو عرشلا فااذضذ نينهوئاارممأ اهب
 كسف حايصلادازروث كردأ

 املامزاكلا ل
00 

 ريمأةب راح ثاديهسلاك ملا اهم ىتتل تلاق (ةثامهيسلا دع نوعستلو ةسماخا لالا تناك 1

قدرو قرشا !ندح هد وزَد راسا نيمو ا
خأ ىنا .: ديسأب تأ اتوة دس رزددسالا وسع ت

 نأ ا

 كليو ةدزةد.سلاتلاقفاعج وزني واه وز لدن و عرششلا فا اضن نيمار ءأ اهب موس

 عر شل فلام وهات دب هذيد عمم, نينمو ل اريمأن أ لاسملاو نسملا نم هد زاجل هله تغان له ةفكا

 نأ ةرح افاب كة نع بري ترءآ ترآ داكن 5: نافةرو دله. »كارظلا نم ىل دال هقناوا اجا

 اميرك ذنىتلا تاف دابة دحاو نيقام ةنسلا ماد أد دعدة, راج يت سو ةئامشاث نينعرئااريمأ ةرارعس ىف

 ل وزعهللا قاخالو برعلا الو مهل |ىنالو لءاها:ءاهرسساي دادغب فالو هلاوأل ىت د._ساب تاق
 ىلا تهذارو رسهأب هل تا[ ةق اهم دب نس ضرالا لدق ورضا رو رسكة دعب زةدمسلا تعد كلذ دن فا هاشم

 ىلازوهأاواه دالوأو ىه كانه ىتا !ةءيصإاب اوربا | ىلع تايور حصل ىلع ب ا, نيداس ىتلاريزولا راد

 رادلا بأي ىلا لصو ىتح انهي دب نبب نءجرخ م ةعاطااب مدءلارو رسم لاذ ئاتنتالو ةعرساه دنع

 ١ تقذف ننمؤااريمأ مداخرورسءاه لاةفتاملاب نءثلاقو نس>مأزودقأا هأ تحر مالا

 ريمأ ةحوز مساقلاتنبة دمبزة دمسلان اهل لاق هدجاح نعل أو هيلع تاسواهباع ىل ف لخدو باملأ
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 4 0 سمو
 ا

 57 ١

 هم يم د و

 همس اا

 هحوزو تنأ مبا! وعدت لو هءاع هللا ىل ىلا مغ سابعلا ب نم سماخادشرلانو رد نيذمؤاا

 جوزوءابرغس ان نذر ورسءان نس> مأ تااةف امسح نعوامنءاهتري>أهاسنلانافاهدالو أو كنب |
 ىر<«نأ تا انأو ىلا فت هللا قا نم دال ىهال وان أ جيوردناب قرمأ, ملوداءلا فوهام ىدلو تنبأ

 وقد. سارور.سملاةف ى.طنال امانةاك-: الن ًارورمس هاب كناس-١ن «-ور ل: ةءف ىدلورمذ# ورمأ

 ىااخمنالن عمرو اهرظ نأ: دبة دي لادارناغاو حاورلا كتلك امكءلءانو - اذه ف نأ ثاع

 تأيدو تا دنهنأ كنأ نسح مأ تردقا 9 ىلاءز هللاءاش نا نيت أسانه ىل مدرك ذ اكو دنت

 . مهنةوأى د موب عاطت ةفمادن ارصقملامهمادةوهورورسم فا ءاوراسواهدالوأو هامتسوشأو ةمسصلا

 ا اة 1

 ةديساااه4تلاقذهدولاةروتسم ةءدصلاو ام او# دوام دب نيد ضرال اول .ةدة دب زةدسأ ماد

 لة ه-- ونءعت رةمأو أوم دلو نين ض رالاةءمصلا تاء ةةهراغنال لود و نع نفك ام دسز
 نءرمتلاءاضأورمصمل انبف تحرسواسعبل !تصخش ةدد زةدمسلااهترظناسا ف ءاسجملا فأر هما
 ردق,الانو:عاهآر نم لكرادورمهتلا ىف نم لك كل ذكوا مسن ءةد.ءزتشهدناواهه>وءوضراهروف
 ريرسأ !ىلعاوعمامةسطسأواهرد ص ىلا | ممتوذر ة.ءصل | تفقوأو تماقو ددز:د.ساانا مث ادحأ ماكر نأ

 رهاوملاس غن [نماد_ةءو سو. ارفنأ ن مز داس اوريض< زأد ترمأ مثرصتلااو:ء زن نأ ترعأو 3 8-77
 راخدلا نمل دنعْئث ىاىن.عنأ الهو يت عا الؤا دمساد اس4 تااوامه انا ةممصلاتسلأو

 هن»نيبعتتام عئانصلا نسحأ نم تيأرل لو دد نيب هتسباول نشير بوث ىلق هيسايةروسلاتااسقف
 انه ىل ه.ءلطان جوز ما دنعو هد تااقا ذه كروت أو تااقث ل.- دعنال هارب نم لك هن < ْنددتدو ١

 هلمعت ىذلا ىلءانسرغت ىت-ىشررأااموثءاحل تاتو فزنت نأ ل دنعىنام ىمأاةدسزودمسلاتلاقف
 اوف نشد رلانمبوثهلءاسسنلا نءادح أ انسأر لدا دكه ذه ىتدمسام زوتلاتلاسةفاسملاث همذخو
 ىو دن د قوهو شر بوث اه دذعىل ىت د.ساد كتاحوةدربزد د..سل ةبصلا تا ةفرورطاألال انوكمال .

 ع هلمأ 5 01 7



 ٠ با 6 ١ ا ةمال لإ هده رانيا رض ىذلا دو توا ْ

 1 1 نمنامت هنطاب و ءرداظ

ازهتدنأواددثا احرق ةري أ ءمط هن ًارام1ةريغصلاهت_ءغأ نا سني دلو هنم تيدإوا منا ندربخأو
. 

 : م طوى ىداف ف مكريغو »* ترطغاماك منعت لالا و تدلل

 ديصو روه-وهطءغو دوو مو حارا لقوذو روش ةثالثةدمةمارك-لاو هفايضلا ىف نه دزع ماقأنا م

 "نا للا هاسا1 هنأف هتدج وزو همأ ثد دح نم 4 4 اك انا امأو) هدر لوس نمد م1 -» صنآو

 ل دأ ام نينس ثالث هءمدعقأ ل- ه هلأ انام تلق اروبا ىفا4تااوهمأ عمايل :انوامونه-:-ح وز

 ا ءأأ قوه اع كو زرءابرءانهن 0 0 ان تلاقواس لا هفا :تكرو ماجا 5

 ماج ىف كس ار سغاوءاسلا كلن ل ىذا نذل اد افرع الذان امأ كتم موق, ناك

 تناك امو قوسا| ىف م-..1! تمل 00 اود اضع. !كوقاااذدت اقول ىل د مسا انهن تلة

 اذاةأرما ناد هل لوقت مهكر قعف : هرم عمش ل :«نافنو رو ذءلاحرلان اق ديسأب نآتاومل اعدم :

 | م اراانأ نيذ انو تارا هاوس نافل 1 ىل كاما ادا مااو ةثحاف لءءئاع رامدب نمتدجربخ

 الوهريغالو مالا نم اه :ءالوا موسدالوا ماع عصرعن ار مل هد الود_-!ماغنام ئدف ضرغام

او سفن ىلع تعدو تكي اسما م هزاستحام لك لم: نأن م
 5 رثامار ”وا عفت ىلع ددعت ترا و

 املا ن 1 2 ىلا مانام ا وحانأ اههو تعا ةقهنمدب اله اقام لك نأ تأعوا 8 وزمان اه

ر اغا همجوأ. ةلاراسف وباث تءلقم اهلا ةادن داس ا ىلا تح ارواج ذحأو
 0 الاث

 لد دب م اهلا ىل- ءءاحا 1 نءزاح ن* ؟لكر ادوةعهلا ةروسأاي نم هقاذاعلن أما أولو رع

 ءايسنلاةرثآأ نمق-ثن.المان ل اراصواس اعءاستل مح دزاواهركأ ذدابلا ف عاثواجباعجرغتي 9

د راح موملا كلذ ىف م اجلا ىلارينه> هنا بريق ارمالا ككل ذ سن 1 قدا هق ىنذالأ
 ريمأ ىراوج نمة

 دا لا نر مى ثنبال ماسجلاو :جز فعالا تاز ةنهدأ وهلا فحق لاقي ذي ظرلا نور
 ,ه نب فمما

 نماواةعريقق ايف تأ* دو اما تراظنرا» دنع تءاخ ةرياابامتربخا انرمدلا ن 2 امقنإ هلاو

 ا 1 وصأانه ىناعامز فر هال اجوامند 2

 ا اداه امش تس أي حرج و لسغلا ن هوءنصلات غر نأ ىلاَد ةييصلاق هتهايوةدعات ترام

 05 اافاهما أ ةرظان: ءا.سأ|تراصو دناسملاو طاسلا ىلع تلد ةرار لأ نهاد رخاملفامىح ىلع

 ا قت روا مع دووا دب تقرع ىد- أ نعم تح رخو ةفءادل هب راحة دالة تءاقف تح رونوملا :

 ناو هدب نسد :صرالاح :انقوو دن زودمسلاى ىدانأ ند تاصو ىت>: رئاستا ازامو ف 1 امدقىلا 8

 0 لارا وععأت نأ 9 :دءسأن تلاقف ماكل ف 5 امد !تيسام هلام ه 0 0

 1 ١ ال11 0 تار تبلعام قدا حا رعاك لدغ تكة لاو ا 3 نعل اعلا ةالو لاحرلا

 00 ءد>!ىأزامتارةام ناك ناريذدنادلو اهعمماجلا قدم راحت دأر ىت دءساب تلاق هةكأر ىد

 ١ ل يك رعت اى 2 كَ: .هن ىسواه ل امندل !ىفاهت امر وص لثم سيلواهدبالواوا.قال 2

 ! بوز نعاتا أس دقو ءاسسألا نم د_>اواهامد> ونال هنال«:ماه ذخأو اهحوز لت 5 نهم وما .

 ١ 0 تا دنأىلا مالا نهاه ورش نما متءمتو قره لني ه«-ارحأت لج زاه> وز تااولا ةؤ

 ا مهس:نأ ىتدءساب فامخأان أوربا ةو>نم بابوردأ|ةه-ن نماسأب ناباب هلى دلاربز ور ولاثنهتأر 7
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 فشكوبايلاق هو نس> ماقق اهيا ع هنا دأو كلولااث بولس اما جوع زرق ق نأ عوأ مذاهلاع- وزو

 د ىذ هيوللاطم لصد ثدحو أه اعلا مث 05 ,<تد.اًربر ايم ضؤو تالا

 رطقد ه1 1 نع كوح>وو 0 رو>أ كذرطوناَءفْكماوق تاسالاهده

 300 < نهكاجخنو # ان هود تكد أو توقاد كفصملا 2 رّوست ل>أ 1 نعقدرو دقو

 رخآ كل مد- 898 ناجى و » ادداو ثيل داتا د رز أت نأ لي ردلاهمسش تنأو

 ري-# تن ًُو ىك- ءتتأتءُتناو 0 ىوملا ن نس نو ىبد لعق تش ناك

 ريصد كوَحو نس> نع ىذلا أذن »* 9 هاغان واع كان 2 زاتخ#

 ايلا مالكم ن 007 حابصلادازرش كردأو

 لخداملا:--ناد.عسلا كلا ااهمأ ىنءلن تلاق 4 ةئامعيسا ادم نوءستل اوةيناثلا ةلمالا تناك اإق)
 تاك اقبالا اوم لح وو واط 2تندأ ارودَسظَعمَدل امد ١١ تراكي لاز اكل تهاو

 اذه لوق تءم-أ كلا تن. اىاسمأ ناقرع شا |نءعمال) نا هلا ى- ءتافقاوت ان. لا تناكوةروك ذل

 اذسح نأ م تدر ها ا ا اان ه ىفرعثل أدشنأ دقوا ذنم ول: فد ىعمنالا

 انو 'واعادهو ةهءتواحر مول لك هلدد 2 تاز مد 0102و و دورسو سامو نيعدرأ دماهعم ماقأ

 ناكاموب نمد رالادعب ماهادأ تيسنو نهندبدوءقاا كمل ثتنمأت بالطو حارمشنا اورو رعى نت: وهو

 ناكوا احريغتو اهتولرةصاواووع»» لفت او اعيماالع تق ردقو ماع ةنس زج هتدلاو ىأر ةاعأن نسمح

 امعومأ من :دلأ اق شعت فمك ن نسا ىدإلو أي كت لأ ةزال اه ده ىل_- ءءمزأرالف د هوس وس ةلاح قوه

 ىدنءاربقكالت اعدقو تومأ حلو 1-1 0 فاعلا ءكاسنأام انأو لدءدىلاهلر امذأو ىفناسفتو

 نسدح هع او ا اك أءءدوعدو هىدذدع درع ٠ ىدأوأ شعأىرتأادبإكاسنأ ال ىتسرادلا ف

 لَو هعومد عفترتالامدثك ان زحرادورطملا لثءهي دخ ىلع ىرحت هعومدر وحوش و قكء» وهو هموأ نم

 هعم ن-رشذأو هءاع نهدو تاثيلا هءاع تاخد ءصأ|ةرأ ءطضاأود:ء قحورار ةوأ أرد ملو مون حي

 هلاحن ةينان ااه 1 ا ن1 ميلا تهت ل نه داعىلع

 نعتيسلانب زهد شنأ مهمانم فه اراعادربة أور عضو دونةؤىدذ. .سأب ريتا ام هل تااأقو هرلا تم دعَمَق

 لمتس هم أأأم برهلآى 15 3 ىراسح ننيوسوع أنش ل3

 ل.ةئاشلع ىوحلام أعمو زلوم 8 ان عورما ىفاودق

 0 هيدي ع دل 101 را ءلاتهمءالق 2 لات اع هة> وز نهتريحأو

 عطقت الو انور تأ ى م 1: ]وهم ءاعردةنام لكءا جرام ز ىلع 1 ل زنم لعن نأ

 تزودعو دازلاهل ن 00 .أأ تماقف هعاطوأ مهم ند لايق د ارم ل انع

 ١ 00 هريهد> نع ءزتت اقعد نأ هو فدولا + _:ءزكد ل )اغْئ *لكو لا+لاو ىل+ايةسور ءا أهل

 ع 0010 ع7 لمع امان طن رع ناكم لك نم نايا تاتا تءاسفللللانن ١

 !ههعمنرسعةضفلا نمنيسجو بهذلان 9 2 ند 000 اجوانسو ةيراحلا نءكرأو

 هريعصلا| هدا ةئقنت ءافأ ءمء عوحرلان درأ دراؤ امهتعوو نوعا عروس [ 2 مقن ءطقق ماد أدعالث

 نيتملأ نبذه تدشن أ تقافأ القاع عد ا

 0 - وىوقانمدهو #* نع لتمر اند امون نيَداَءا ف تمس ل » 59 ىارفلا مويناكال
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 اهاهأت ىل-عهنء3نأن كسذم ددربو ةعأو ىلا. نءدريطداطدأ هنأ ن ن4 تااقو هت 3 [تماَتْقهلاحن مى

 منال كلريخا:ءاع صقن 2 اناعق هن اهو كرد نيباع ١1 نأ ن نقف ولا علا :ةتلاق

 مااك-ا اذ منول انآ تاردقأ الون هدم ميس ا مالعىري_-خ ىدقهتاللاةأ :كلاح نمش انع

 2 كي ل ككل ة حايصلادازرهكردأو «
 0-0 نادعسا ا كلا اا بأ ىف :ءل,تلاق 0 0 دهمْلأاَو هيدا+ل هل اة!تناك 3

 ني ه-ةخأ تلاقفمالكح ا !ا ذهب نواب اتأنأردقأالو نم ىكدأى 17 ىدقن وباع ىهقه تنال

 دح أ هءإاعل د: نأ تاخوربهة]1!هءاع قا هدخو نيكس اد هازءا*ةوانر 2 اسنب احاانمت !قاوخااب

 راضصو , هردص قاس نيحريصقلا عطس ىلا لوا باسم 000 ,ةخ مدآ نب لوةعنأنفرعت نتنأو

 دصق»نأ انو ب ا. | هود ىنع 0 ىلء فرهشأو لاند دعقر هقوق علطوه دو أدر غنم

 نازي لورصت!!تادعاقدب اع. يل ةأدقر طر ءلاباذأو مأيالا 3 نمامو سا احر هامش فرصا اددأ

 امونهر 2 ىقو نهم سدعأ ىل 2 ايطار افاةدر ان: هقوف 2م ةريطعلا ل غنا ستار ف

 نوحرع :ونةدرأات أمد أن نَءهُسَن نهقا راف ىف نعل اذ اب مايه اهدبدعنأردتت دار

 نوهلار اني فقاو نحو نماعام نمل مهمات اردملا لثم ةريص ن مو ذحأو لك تراس دوام مه

 ىذواس م١ أهل لع ع نأر د 275 دوحاو نو« س ءأو نوط ءذ هرم ؟!!هيصلاو نءءلن تثرمصوءاسا ن و

 َِن هنءلط عرمصمل!برق نأ ىلا 1 نازي لواسا» ١نوفظنأو ادقن ل دعأو 0

 هيلق لءد#تشاوم دار لغت اق نرطو هذ نففتلا اوىشرلان هاد اف نال+خدو نجا نأ اوةريصلا

 اه هرظنيرصقلا قوفماقأو ضر ند رئااوشا 9 قرا ل هنوك- م دنوةريمكلا ةريطاا لأن ,هراثأاب

 ن1 ةنوب اذاو دعاتوهام:.ف لالا حال ك7 لف ل ومونلاو برشاأو ل عنتمأو

 هءالاربطتنأرد- مد الا مأ فرعا اف ةريبكللا بوث قر يصلان ازنو نماث نءلقفا“ ا

 رمقلا قوفن مانو لزنو نعم قو ماسة نوط < ريصص مم :اةةمق هءاع ن نءلط: نأ ةف. .> هافضأو و لخأ

 ىه تلا ةؤ ىتدأاب اذلا يفد ناتف ىنالغلا عدلا ف وممكن لاا ارت لان
 نم ىنشرأ اه دقو بتاردلان مىل دعا 158 رو نرتقشلا

 ناكائزا موع كن دهتر هود هناكردصو 0 نيمو رذأه>وو رو>أفرطتاذسمقلا

 نيةاسو َن "الم كلاب جاع ىنحاهناك ةرسو ناكءالاىو طم نطدو ثاتخ انف ةاخ لنا بافلشَو

 هانا داير وصيت أ ارمقأأن م ند

 قش ماللو لء25 فدرو ل. فر د هقدو له ؟ فرط, بو ةااذخأ د نادوعرمراا نماء باك

 ىلا نَءْوَدلا فاد والاوده تأ هلأ تعوم مااارددا منأك م ا ماوقلا هدحام ل لأ

 هقفو كمل تنبه. شىذلا عدم لا ىلان عى أنأىلا نا ووهو نوءمماقف اها اانرأ هل ناو يدع

 ٠ فرطو اروع ن 1 نم ن:ذواهم لد نمد ل قنضردلا] ا.ةانمل[ نب طواقتنازانلقهنلغ نمو رعدز

 ىنالا| ذه فصون تءءءولو م .لظع ئيغاذه نا ما امنع الا كا تنبأت هلل او امأ ن ناقوا,اعنإسو امام

 باطب ل كلا !تنبان هنأالا ا ءاغْكد ى 6 هور +دلرأط هزم نيه: تن 1 ءاسنا ادع

 مل هنا عمهيولط ءنعماذعذماذكا لاحرلا نع ء ىغتست تاندلاناا!ءولو لالد-!ىفالا كءلطاموت ف

 هد>او نأ هنمهانذخأ اءكالاو ىثيرلا ولا قزح أهن :أانربدخأو ه ذل ءااأل / ل 00

 اهدب قهدن عضوو ا هظاصو ن مح ىلع اد دةءتدتءودتعا افتاكوواداب 2- اتاثملان

 اّم>وزو
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 مهدد !عرال وا هدب تو هءاءددال ةقاطأل ن هةدرأل زيطامشلاوناهكدااو يك اونرصدل نم

 ايلا ا قعر غطت نت دي :الالاحر نونا ءاولا!تاذنأب ىامهد فيكوىلات هلئأالا

 ىسالااذهنا كلملا تيان ندح تخأاحل تااقفانملا لحرلا اذه لاا نقلا نكمل

 ضرما, لد هناالولو لاسر الالاءاسنلا تقادن امو كل. <وهاغاوا قارعأ دصق سأوةأو رااز هاك

 5 .كواههقدع نم ندم اهرعجأا ام عهجاص ت ك-وكاو ءيذ نشا[ داكو 0

 تناك اماواملر اوجنواكن الاه ريغ نهعيج نم همن ل هنأو ن4 اتغاو نهناريطف تانملات
 ضلت نفاتسكا ة.اهمالك تءعمانإق امءلا| هدد دع نأر د 9 واع 0

 ترض-أوا هاب ااهتسبل أذ ةرناثةا داس ترضحأ أوأه دنع نمتدرج ونسح ت21 هات كلذ دن

 قذرو زيطاهفط الث لزتلو اهعورثنكسواماقتندطواهاب او ىه تاك أ برمثلاو لك الا نءأي شا

 لوقا اا نسوا ميضرتو اهفطالت ل زنك اوهفالمت ء:قعصاو ةرظنكر اظن نءىجرااك لوقتو

 ناكملو تعقوامنأ تاعانملائاك, نعت" ايل ةرعاا عاطنأ ىلا كمت ىهو ةراسءءلاو

 ىذل» نع ىعاطةنأو ىدرغ ءنم ىدعأت ىلع هللا حاد كملا !تن :ءان نمسح تخال تل او اهصالسخ

 نت : لرهقلأ قو هه دلع نسح تأ نام ”ىلر ءا ضقام ىلع لج ريصف ىلإ خاوىلهأو

 لازز كك ضضو يلع رشناو ثدضر ىت>اه رمان سموا اهيا ستاه دنع لزت لواهنم ن سدح كاينه

 نامئاهكامواس وأو ا#اوناقارقون اطوالاو لهالا قارف نم ردصلا ىمضو ردك نماه دذعإم

 كلذ لءأو ل_ دفا يا-رو اهيقن لد ”ءا عروش: قاعلكل )+ دامق هلت !اًوهملا تحرج ندعيتملا

 باتا ة:ةمطمىقر ك نيراظاسنلا هز رو حاورالاةانحو جالا ا: دأب اس لاو ا مبثمع نيدام لمق مث

 ىدصق ام د..بام انأ او ببر نان ذه ىتخ أو ةمامتل اموب ىلا كدب عتوك نأ ل ادالالا كت د أ امانأ

 ىرلوَح !نللئرش وداد. ه> دمف تن م كو دال 5 ايقانبأو هاوسنو دق ل زنانأالا
 ا ميقام لكوأت ' دال نم ن ك5 ًادالن كاذه ساو 2-2 قنوكتءاسنلار ._2 نمددلاو ود. ءدعلاو

 امطاخض وهام: 1 دءق حام_كءوح ولن و طولا داب اهلهأودال- لا لا اهريغ امم ن-_سحأ

 اذان باسم ءأاب نم هرظان نسحب رغنر هةلانأ د ىقاددا ذاود او فرح «.طاتال ىثواعءذاو كودو

 هيفاعلا او همالسا|ي هأتوع دة نها أءحو ندا ةاو نع حرف" صن ةلاود.صأ!نمنرضح دقسانملان ٠

 تا ا وتتم لير ساو اك قيل اعلا و اًحوَو نومخ نءنا زب مدح ا نملاعقو

 شود>ولارة:وتالزغلان ماريثك [.ث ندطءادقو اهلمأُ 2 اهتساوةثرلابا.شلان مأ ماعناك ام

 ىهقلا و نهدنعقاماان كرو جبذل اكل! امش 5 ند دقو كل ذري_عو عامضلاو عاب_بلاو بذارالاو

 أدددش احرف أذن ' ندرة دقو ند رمخد و ندعلل ن 210 طسولادو دم نو:دب نةأو نحو

 زاقما عسأر ل٠ .ةوةريمك-ل!تذملاىل |نسح مدت هرب لع ةمل امش نان نددت ل دلان هن عر ةأمأف

 اين ءأاكددو)و طرذ نأ عواناخأ دان ءاالزنتلا ترثك ادا هل نان دحاو دع هدحاو نهسأر لقد

 تردكد قف ل. مي . امورعش ام نات 0 , دشءاكر ىكءو هنوع تعمدق نان منذو ىمدآ ل<رتنأو 8

 كزوهن كاز كح رمالا ناك ن اف كادالا ىلاو كد دلاو ىلا تََدْسا نذ اكموما||ذهىف َكئاكمسان شمع
 كل ع شوش ن*د*:ه>وهأن انف نكتقارذ ىدا رام هقاو نمل لاسقذ كناسحأو ك0 او ىلإك رفاسنو

 نولعي لو تاك سق هلع ن رك نأ ةف.خ ةمسصلا قثعالا نعش رسام لوقت نأل دخن ترد ىدانم

 دسم + 0 ةينويؤمولا سا.
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 ىهلاباتكلا نم عسدارلا جلا لّوأاذهف دع و ز> ىططأ ني ذلاهداسمع ىلءمالسو ىقكوهشدجلا

 اذ_هانأدتاو هلمس ةفيرظلا تاباكحلاو ةفرطالاثدداحالا ةددو أف ىرحأ ىذلا هلءلو ةلءآ فلاب
 هللابو انلقفو ةٌءنما يقاس و ةمهماتقناسةر اكسل ىهىنا ةئامعيساا دعب نيعستال ةمفوملا ةلءالايهزملا
 ائودمعا ىلاعت
 ذخأ تانس» نأ د.ءسا اكلاااومأ ىئايتلاق ( ةٌامعيسلا دعب نيعستال ةفوملاةلءالات ناك 3

 اهلا ىغدا|هنءنبغو نرط نس نهآراسإف اهدحواهن5 رتواهتاوخاراطود د لفهتبلط تنملا بوث
 اف قرس- هلال ةاذأالفقروعرت_تو“ىلءهدرتنأ كدا اسف ارعأو ىبوث ذخأ نما لوة:|وهوهف
 نه ماسقف اهعربص» نأ قطب لو 4 هت تدادزاو اوةشعى هلةع باس اوم مالكسلا|ذه نس مهم

 . هتروصقماولخدأور عقلا لفسأ ىلا اه لزنو هءلا امدح ما ةكسمأو !مملع مهش ىتد ىرك راصو هناكم
 اواصد هنأاواعأو حال حارو بالا ا ماع قاغأف امد ىلع ضءتو كمت ىه ٠ هتهايعا جماعى رو

 هتضأ تعمم اق امد ىلع ضءتو كمت دعاتن الاانا ا لاو هنروصةمىلا اهب لزنو اهم رذظو
 أعيد نيب ص رالات !م29هْذب رس ىف وقتا أر فامباع تل خدود روصق1 ا ىلاته-وقو تماقهمااك

 تائب عمدشد رلالاعفااهده 7 ادم س اغلا لءف:اذكهأ كلذ !تنباب ةيدصل 2 هك اهيلع تس م

 هد_نعو هتوطس نماضاو هنم عزفةناسملا ولمع-.جناو مظعكإم فأنا نيفرعت تناول رخل
06 
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 1 يملا هيب اس نارا عل هن هدوم طبل قواها سومل
 0 ١ (ييقلا كزارخالملالسفأ هسا سرع



 ' (مثءةو

 هلءاو هل. فا[ تاةكنمثلاشلا» زااثرون)

 وردك

 ذاب ليما | هن ك2 , 5

 ىرهأادابد:ءلاتاناكسنمىقرالاةءاكملا
 ١ ا
 ةكلا | ةداك 3

 ةعبارلا ةناكسملا 117

 ةسماختاةداكدلا عع
 د فر م مد مب

 هتان 6 ل1“ *جلاو
 مالساأر هدلصأ اهي اعنا مما. ديدوغارط مقالا ىف نينوه*1|نيطامشل نو ا م ع

 سافلا هدب لمة ان دمع عانس

 م.ظعنهد.؟ناوءاسنلاو 50 نراك 8“

 ةيوخاو اوما ان أردو ةد اكس 8ع

 كلذ قاعد امو لدألا مه سو تدر غو ترج هد اك ٠

 ئةرعلاز هه نب هللا ددع ماك 03

 : نامحنلا كفن هامات اك اطار

 ىدسالا رشد نب 2 ةعزد هداك 6

 لمع نب د ءاولا عماست اكل س ولة اكدح 3

 سمعا ثنا يوري نورعش كغ |[

 نقر اهشاوءاسنلاراسمعخأ ضعت ن نه دءشرلا نور 4ىفدالاءاكسام د1

 سوانا ع .م ىل دوما م ها ربات || قوما ىنأ ةءاكح 89

 دشرلا اقره ايناايمالرما لع جب اكح ا

 ةيواعم ني:مواازيمأو مكدلا نيناو رمعم ىنارعالا هب ,اك- عبس
 د.ثرأ نورد مد مللت | ني دسدحأ هيك ينل | رقم ان روب كبح 0

 سود | عمى توملا مر هارب انب قدما د اكس ودب

 مالغلا عم قوش“ «ا ىنأ هناك 08

 ناو ر مني رماع ينأربزولا ةب اكس مْ
 >2 ءاصنلاي ةيزامتةروذلا هللا ذل ءاد عمناموش نسسحو يلا ل ها (امإ

 سوفنلاةاسء-ريشدرأ ة داك 6م

 لدزومأاكلاا تنس نامروش كما نب اممابردب كلا جاوز < 1 0

 لانجلا ةءددنو كلوملا| ىف ةداكح 6

 (تسرهفا و ىرصنلاغ ءاضاأ ندع هناك عزم
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 تانءلانههلو ناملان مالو سنالان :رمالن اك اقذف لب نأ هج اردرش القد اهب لع

 اةدارص تنكر اذا نهنمةد-_د-او لك اغا تورمثعو ةنجن حامرلاب ت اذعاطلا فوسسلاب تاب راضلا

 ة.سورفلاو ةعاعشلا نم نق تائملا نم همس.ش هلو نا هصذلا نم سرام فا مواقتاه رح ةلآ تدداو
 !هيؤواهتاوخأرب ل هور ااهتنبا هيك ءىذلارطةلا اذه ىلع ىلودقو دب زأو نهتاوخا ىفام
 ىتلاتانءلاامأو اتكلم لهأ ع دج هيبتا ةتانر عملا وركن لا او عاددلناو ةءسورفلاو ةعاصلا نم
 ىفامااو نرطد لا شو رادو اذ 520 نماهصاوءءواهن اوعأو اهتاودتايرأ نوفاهءم

 ىلءنرض نمالاهرظناوانه دمقافا هبوب وزو ةيدصلاهذه كلَمْناتدرأ اذاو نادم ةر ص“ ةءذص
 اهيجاسن> او رأحورتفرهظت نأ كاباو فةخاف ترشح نأ اذان ناك-1ااذ_هىفر ملك سأر

 نو نهارتْلنأث رح نهنماس:رقنوك,ناكم ىفدهقاو لنه ذ ىف هظف-او كل هإوةأىذلا فرعاف

 الوهدخو 'لدارم ىف ىناةريمكءالوه ىذلا ش د رلا بوذا | ىلع كرات ىنإأف نوما نءئقاذاف كن ربال

 لو“ةو كعءر نأ كاما اواهتتسام همك-!ماذاإ كنافاهدالب ىلا اها دوب ىذلاوه هن افهريغأم -ث ذأ

 برو لةانقءابا!هتيطعأ ن الز اف كءزو- ىفو كد دي نيدو 1 ءانأ اهو ىلع هدر ىنوث قرمس ن ءأن

 اهنك رثونرطقرسدقاهبوثن أ | هتاوخأ ىأراذافنوك-: فك كلاح فرع افأنابأ لءةتور وصقااانءلع
 ف تراصو|,مك-امدقف كلا منب ذجاذافا مدد>اواه رع اه سار اهلع لخدافاهدحوةدعاق

 ناردقنالانال كرم او كَ ضمق قى ىهف لد ء مادام هنأت ش :. رلابوثلا ىلعا ةهدغم انفتح الرو

 اف برثلا تذخأ كن اا هك نم» .:الو كرو صةم ىلا اهب لزناو او اهلج افاهت مخأ اذاث هبآلا اهد الد ىلارياطت
 ل-.قو ه.م دق ىلءاسئاق سصتن 5 ملال نه هياملازو «ءور نك و هماقن أم طا هيأ مالك سوح مه»

 .عيصأ نأ ىلا هسفن لاعب وهوام تامل مانو هةخأوو هر ءاقتلذد هو تأسر

 0 ل م يحكم ءلاهقذو ماق سهل |تءلطاإ اصلا ٠

 [ةرهعشأ | له ناىلا موب لك ىف دل الاه ذه ىلع هعم لزت لو مانو هنا ءةريغو ب رشلاو لك الان مشد

 ' ىف ىفتخا نهآراظف ريل لثم هسءاعنا.ةأدقنوباذاو كا ذك و هامن..فنومقت ريواص لال !ىأر
 كال ذكو نومامُث نءلقو ناكمىف نونه ةريط لك ن دعقورو. طا | تاره هنيربال ن هو نه ارت رم ناكم

 نس- ماقَكلذ دف اهتاوخأ عمتريصلا تازن منح نم بي رقناكمىفكلذ داكو اوم ى كاوا

 نوضعب عم نيمأد ند ١ نهد هدحاوهراغات لو بوذا اذ خأف هءلع هلل ارك_سو فت رهو 13 ىشمو

 00 سدلدل هددو“ ,< تءاف شورلا اموت نهنمةدحأو لكت ساو ندا طن غرف اق :

 شرا اموننأ هعمل ا ءاهناأسواهتاوخ|اميلع تا أفا ,”تءسواهه>و ىلع تمطاو ٠

 1 اهدنعن دمتم نأ نردق ل لد الا نوباع ىسمأ نيحو نوهوج وىلءنمطاو نخرصو نبكرفدةوَدَق .

 حاسا!مالكداانعتتكسف حا.سلاداز رش : كردأو « رصقلاقوفامتكرتف

 4 اهعمسأ ادعد نيم ستال ةيقوملا هل مالا هلّوأو ع :ارلاءزد أهيلدو م اثلاءزملاع)
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 نا درء ىذقأ ىد ى هفنو ىمث ان باهذا مقن اكولو دل .- كلر يدأو كلاذرفىورل ذيأو كعم

 الثا نهنمةد - او ىلء كالا حر هات الف ىت اوسأنءرساانامتك.كىأاب ٌك.صوأ نكءاو ىلاعت هللاءاش

 نه باقل !لوذ_ثمانأ نكءاوادبأ هتكقفامن هل لف باملا مف نع لذا اس ناو كح ورو تور حورت

 لءقهنام بتاوماارهأ ده :ا 4 لاقفىد>ورصقلا ىف ىدوعقو نكدلاىثحوو عنكم غل

 نأد_هبه-ورهءااتدرف باهل | مق بدسد هتخأ نماغتامن ن اكو هر د ص حرمشن أو هرطامخ ب اطواةءأر

 ُمحهدنع نهتحرخو تما ةف هلك أبا ش ءتخأن ميل طهنا غفودناة دش نمكالملا ىلءانرم مناك
 اهيخأىلعلوغشهاهرطاخن ا نهتربخ أف اهل احن عامنا أسف هءاع ةيكأبة نزح ىفوا#«تاوخأ ىلع تاخد

 هعاشب اهغهمدس نمل تااقف هضرم بي .نعاسولا اسف اديأ داز هنطد ىف لزنام ماد أةريثع هلو ضد رم هنأو
 بيرغ هنالرو ذءمودو ماع فا !نملوطأ ىلع تناك هنعاهانيغىلامايالاو ده ناف هاذ ثحوأ ثءدح

 لاح لك ىلءريخ مبا ثوهوهرطاخ بدطد نمالو هبذأ د نه دنع سدأوه دوه ا:5 رث نو دبحوو

 ةزيزحلزتلوراهنلا فارطأو لالا ءان[هءلع كرت اهنانظفةرب دكة أر ها ىهودهمأو .|دأرك ذناسعرو
 هنا هللاو اس ناقو «_ءلع فسأ:!ةدسش نمنيكداوم لاك !هتاوخأ عساس هلانتي مت هءاستانكو هيلع
 رفصأو نسا تربعت دقه. أرو هءاع نط سف نس ىلع نأ دو مف رصو سهلا ىلا نرخ مث رو دعم

 عج هل نيكحو بد دمار هما نيءطو هنسنارودئعن د هقو ه.اد فش ناكمف هجدح لفت و هنو

 لماكر هش دمءدنعن وأ تانبلا نا مم ةسورعلاعم سنرعلا ى ةرحامو تئارغلاو بئادقلا نمنيأرام

 هلع نيكي ةلاهلا هذه ىلع هننأرااكو هضرم ىلع اضرمدادزب مون لك وو هنفطالد و هنسنا ب نذو
 ص:ةلاود.هال سوكر لاىلا تانءا| تقاتشار وشل اذهد ةريغصلاتنمااءاكر نهرثل واد دشعأكت '

 جرخأ نأردقأام قاوخاأب هتلاو ن4 تااقذ نهعم بك رثنأ ةريغصا | نوتخأ نا سوك ذى عن هزعف
 ا! ف هالعاله دنع ساحأ لن ررضل ا نم ه فوه ام هنع لوزن وفا هدد ىت> هل نمل او ذه ىلع ىنأو نكوم

 امن رثم هيلع روت سورئاا اذه عم هتيلعفت املك ا نلقواهت ءورمىلعاهنركسشاهمااك نءع*

 نعت دكسف امصلادازرهشلردأو 5 امونرشءداز نهعمن 1-أو نبك رو مهول قه دنع

 97 7 حاملا مالكلا
 ا1تانملانأدرعسلا كلا هيأ ىنذلب تااق (ةئامعيسلا دعب ن ونامثلاوةعشاتلا ةلمالا تناك الق)

 تفرءرمهقلا نع ن دعا نام دنع دعاق ىرغصا | نت أ نكرت صخةااو د.صلا ىلا ندرو نبذ ر

 هيفتءأرىذلا عضوملا اذه ىنرأ مقكخأ اب هل تا اقوا يشأ ىلع تاسقأف ةدرعب ةفاسم نعطقن نأ نهتخأ
 اهي ربواوعم موقت ًادارأهنا ٌعهدوصقم غول نةيأواوقنحرفو سأرلا ىلع هللا مساب لاف تاذنلا

 ىذلا عضو ااهارأ ةوفاراصا-!ةريصقلا ىلا هءتءاحو اه ىف هدام ىبثملا ىلعر دشن لف ناك ا

 ا-4 فصوف نث ف. نهلاح جناب لف ص هتخأه] تلاةفءاسملاةكرب و دعقاااهارأو تامملا هيفىأر
 لاقفا ف احريغتواوه- و رفدافاتفرعاهغصو تههال فاهم قلعت ىلا تنبلا ادوصخو نهم ىأرام

 كوملم نمكالمتن» ةءصلا هذه نأ لعا ىخأ اب هل تااقف كلاس تريغتو كه ور صادق ىتدأاب اسك
 ةريثك_انادلبو ميلاقأواناوع راطاهرأواناوكو ةرتواناحو سنا اهوبأ كإ مدق ناثاأم ازخءااناحلا

 هرثأ و هيكاممعاستا هرذ اء ةهركذ نمهدحأهءاعردةءالق هنأوت ةلج نمي ئانانوبأواماظعالاومأو

 رهنرطقاكلذىلءداز يةواضرءوالوط ل ماك ةذ_سةريسم نتدأر ىلا تاذدلاه دالو ال لء> دقو هلام
 ءظع '

 ص



0 

7 0 0 
 ا

 شلي ٠ هل
 ةرظناا لاء قناكم ىف ساح وال زادفناكنلا دا ا ىلا عاطو فا م 3

 هءاعىثغ ىد ادب دش ءاكت كرف ةمهراظتنا ىف سااح وهورومطلان 2 رض لذ لءألا ليقأ تأ ىلا ٠

 تفاذو لء انال.ةأدقو دمعت ا لةعا لال :وفحزهتءثءنم قافأا!فاحورطمضرالا ىلع عقوو ٠

 لع "سعت تعلو حاسدلا تاتا !لوطهسفنىلعحوننو كس لازامواهرسأءايندلاه لع

 ثارمعهإ-ءاىفو ن ناريس >هرا من ىفزرارقءارةدالو ءاننالو برششدالو لك أب ,الوهو حاطملاو ىناورلا 4

 ايل عاب ثاالوقدثنأو مارا دش نو همضوه ى ءنلار غلا م رك

 ىر دف ال ُثءدح ع نمنامغالا ههذانو »8 ىَعضلا ىف :ريثاا سلا ةلنعأ

 ىرد َْق لهو ناري رد_.لو #* هدودا ك_:ممايالا جدت ىر

 ىرة ىف كرة وىد_خ ىف لدتو ه قنات ءاقالا دنع انعمتو

 ريسصلان نم رمأ مأنأأ ب 2 ىف 0 هو الح ه_.5سدلان أل اق ند

 اناامالك-ل!ن كا حاب_صلادازروش كردأو ه

 غئاصا !انسحن ادعس |كلملااهمأ ىخلب تاق امعيسلا د«نونامثل اوةنماثلاةلءال اتناك ف9
 وهاذاو هوو : د5 قوهام ةدمق هسن أت ع نمد #لوهوءدو رصقلا قوهوراتشالاد نه ت عدا

 هعامربغن 1 , لفات دقرصا باص" 00 و ىدخاو لذسأ ىلاىر< ماةقرعلا ن متعأط دقدربب

 0 نو->ال..نءزنةرمصقا|ناخدو ت اذ عسا !تازنو مقا اراورادواولْزن دق ركسعلاوالا
 ىلا تءاح ل برهلاةل 1نماميلعام عزنت للا مناف هتخاةريغصلتنبلاامأو برملاّت الآ نم نما

 فرو < مح لك دق ل. لذ فدعضوهو عدالا نم م عدم ىف هندحو# هءاع تدتةق ربل نس >هروصقم

 ه-هلعت د . عومدلاةرثكن هوبرُشاا ولالا 3 نعه-ه-وىفدأ :هعتد غو هنولرف_داو هءظع

 امو هلاح نع هت ىفاهاعانع تاغو ت ثه دنا َهلاملا هزه ىلع ةرنك ات ا هتأرا114 هت ثعو ةيدصل اي
 كس راك "كر ف شكى كل ر. أ ىت-ىخأاب ىنريتأ هل تلاقو هباصأ ىو هبفوه
 ىضلاوةي”اكدااالاهل سلف « هديحهتعناياماذاسم 2 لوقيدشنأواديدشعاكو

 ركون ورك ذهلّوأو # اكود>در هاظو مقسهنطامو

 وح رهاب هتب واحتو هلظفل ن حن هو هلوق هغال» ن مو ه2 < [ د ما كل ذ هلم تءمءامأ#

 راعسالاب م اك::كلا ارآىناق كلل مص ى مو همف تن ىذلارمالا اذه ىف تعقو ىتمىخأأان هلت لاو ش

 يلع .ناظرشلاع ىنريك نأ كذ..واننبىذلاس ل اة ءرحو أ اب نإ, اعهتنأع .ةرازءاا عوم دلا كرثو

 ىرأو دم: 5 لربب ير ةلنر رد دق هنافاشانغىف كل ىرح اهأر تهدئ الو كرم

 تومأ ىنيك رو ىولط ىلع. ندعاست الكن[كتريخأاذا ىتخأاب فامأ لاقورطملالثمعومدلا ٠
 نمد هذ :ءاعاموهل ىرحاءاهثر_ن حو رب جور تن اكولو كد ءىلذاام ىخأاب هللاوالتلاةؤ ىسةءادك 3

 مط تسد ل ما امر الاب ا ,كتواهآر ىااةم دبهأ ا قع ءالم .لاوررمضل!بيسنا اهريخأو بابلا هه

 نيتملا ني ذه د ئنأوا دب دشء اك كم هنا مس ارم 3 او ماعطد

 > اورمهاغىركلا ىلا نيت ماو ه ثااىلات دوءاكمداؤفلااودر
 ريع ن نةناك الرع اد_وع 5 ترا لان الا نأ 5 3

 ىلا ١ راج أان اا ٠عرقوأ سفن ب ط نأ ار هل تااق متن ر خت مترو هلال تقرورهت اكله اأو 1 4

 ب هلءأ مس 3



 داب

0000 0 اما 1 - ةاندقو ا مقو قدق | قا مرج
 ١ للي رتثا 

 نقاشا نالزغلانو.عد | 4 نو. .عو نام رد ءلالهك ةرغو نا ولا سي ثك-١! ىلع دو دصلا

 موظ:هؤاؤاام مناك ناذساو تاسرما ممم كنا سو ناؤيتااو امس دينك نانو ناءالاريشك

 لم تاكرأوت ا.طا 4 نط:و ناساان صن ةماق ل :ءو نا.ةءلادئالقف
 د.اوعامناك ناهس ظالغذأ أو نادرالا سءط كل سمة 0 نابفرلا قتال

 شوطةهان راوأ نايقملا مانعأ هناك ئثام-منءدو ماعنلا شر ن هنانو دع نان د_ئعرأ مار

 بدع ىلعو ناءاانوصغىلء اه دقوا مح تذاق ةمصا|ه4- هو ناكرأو حوطس هلو ناز“الا

 ناهولار ءاشلا لاتأكو مو نارزيملا

 ىدنهلامراصلانهىضءأةل تما «٠ دهشلا كا احاوةءر ىعهذ أءاضدب و
 ىديتاهرغثنمقربلافتمسشااذا 5 اهتاكرح نءناسا!نصغ لهو

 در ولان س ؛انقي نمتااقو تدصف ي اهد- + فةماأدرولابت ساقو

 ىدم ىوحن صغ نأم ءرأل نأ ن ندو # ىكسأ او ىد م نامرلاب هم -ثو

 ىدص نهرعسلاو ىل_صو هنحو « ىدع-مو ثوءعلاو ىلا سو
 د_ىاان ه.اأ م ىلاصو ديدل « «_:محأ هد ه-.هدَقأل داع هيلدا

 ىد_ةه:مغالوىد-+ةهدروامو »ه فقصمدرو نات_سلاف نولو

 ىذه 1طد ءامدةىدلا اذا-5 5 هدنءنيتاسلا ىف ىل هناك اذا

 نأ ىلا رشااو لكالا اوما 520 .ه3 ىلع فق اووهو بعلو كده ىف نأ زل تانءلانا م
 دو نوه دم اندالب واذ ءاع ىبمسأت قولا نا لولا تا .انامدعاو هاة.صاأتلاقف رصعلابرق

 ن- ردنا! ذ شيرلااهيوأ تسدلو ننمةدحاو لك تمانقفاناح حورنا نمةقاتع مالا نما

 نوم * ن بح سه.ف نوطسو <, هصلاكلتو هيوسنواكدرطوالوأ نأ 3 ارومط نرص نوماس ف
 تاء .الام زهد مناف الا ةزتنا ودخل م رس دراسو رش تاس رات

 ة ارق دعب ىانمع تنمغأالو د 0017 موذاا ذي دل تفر 6 3 دعب تنكن ا دوملاءاثو تدزح

 نيب ماسنملا مالحأ ترلاعق 11 كال أ موناا فى ل-. 1 1 كوكس لء-رلاد ب كفا

 نوكم 5 فمك اةالعأ 0 جارت نم وع !اىودال ىنأو

 لدونأىلا ف زل زو يمدلا لفسا لا ل د قدرطلاىلا ىدتوءالوهوال.13 ىثماند-نأ م
 هراكفأر عب ف قدرغوهر برش»الو لك أءالال_ءاعم_ءطضاو «ءلع هقلغأو لدذ عدذملا بار ىلا
 تايبالاه هدأ حامصلا مصأ انإق حامصلا ىلإ هس هن ىلع جانو كف

 أقملأ ع نكمأام قثءااثن درسأو حاند هيلعام ادحو ت امن 934 آر اهرءاشنلا رول

 حامصمارغلا ف ىل: ال نسل * ىحضأ | «:ءاطن كد ن نه فوط ىرع * حابب ديدشلا قوشلبلغنأو

 ى دع و ىلا مم هدب تخش « حاب زمر ا 3و »+ 0 ارا

 9 حالااد_:عءنم ناك اذا « ىذالاو هراك-لا عاوف أمب-فأو « حابر حامدأاو جورو ىل-ةعو
 . ةسفنل ذب ىوس ىنماأةلءءامو 0 0 .ه نيقشاعلا د »* مره تامئاءاأ لصو نولوت

 1 تا امتسمادهجةماغو ' ] 2 -عولو تديعللاق|. .ثا عدأ 0-0 حازمودو ب تريلا قام دو

 ١

 كا
 كرو اا 1 1



 ش ا ًْ

 كتالذ تو د_مىّقد : مدوربأأ هه> ن ماول.قأدقزوطةرمش» وىهأذ ل ام 0 انوا ارهةلا اذه ِك

 نأ افوخ مهذمرغت سا رعاه ن ءاون ريشا ةريدكل انو د صد معانا نراك

 وهوا هاما مانع اربط موذمر ناس -اورادو هدعام همءظء هر عىل ءاولزن مهنا عهذماورف.قهوراظ ع

2001 
 كرس

 امو توقاءااؤردلا ن ما أو> اهب نو هده سص نسب 2 : 1 0 ١ هاد ان راس نم هم

 ةراعىلءىلاعت هتاهردقن هراثآ | ىقرمأتيوراوقلاادحاولا هللا يسن لت ىتلارامطالاو عر اراك نع

 ةفستلا ارق ريطااكاذراصو كلذ ن مه ند بوك 5 ه2م لد ىف مدو هنن وطاَد < ةرةءلاو مميفام نسحأ

 ريسلاىلعا بلح مها محدرع» نم موياع جرفتب فقاو نسحو هزم ربر مم مهو مهماع مظاعتي و هراق م

 تاس رشع تاثلا نم جر دقو شءر ن بوثوهاذأق «ذ جرن هءد ءااكك هدا مهن مري

 ثرصو ن ا .ةغاوةرمصلا ىف نهلك ن ازن نياسث نهنيرعتامافراج الا ةءوب نوتسك نه راكدأ

 نأ نرد هع الو أهم نس رعب# نومهطغتو ن ممرث ن مأع هه هقراقأل اًةريطلا ترامصو ن حاقد و نيماد

 عل نع تاع ات .! نأ فرعو هلَدء باسو هباو دنعس اغ ند>اهر طا انااا نمد أنددع

 ىهواسملا دءاواه دقواملا ج نا عا راما. -اهب نسح ف عشق تدراااذلالا بالا اذه
 نم هلةءراح دقو ن و«منك» ل ثيحرس ف! و ن بار ظا. فاو ن>وءام اية - ثارمو حازمو هاف '

 ١ راثداةلا ثور ظاننيدااو اداره رس ؟ مقوو أ متءع لرشد هءلق ىاعتو ةريمك|ةيراسملا نس

 ايلا نءناريذا|هءاةىفت ءاطئاواسه اجو امس لاو ناسح لك .ةءوسا٠ رامأس فنا او ةقرمم
 دو ةريصأ اكلت نمتانبلاتءاط كال ذد م رب نخالما ارءو هررشأ اال 4 باو

 نوي اع“ داون ناس ساطلر نق اهو نحو ممههثاو هو هنرظذالن هو نوملار ظاد ىقاو

 ةيقوهو اهم ذم نينان أ ناسف نان رع ىهر ةريمكملا هن راملاىلان.>راظنف ةزاعتلاه نه تناقل

 رعءاد كالوقر 0 د رول نمو هضقن نمةساطهناك نأكرأ ةم رابةرودم ةمءظع

 قاز رآو قلن 5 اةءضهءتدح و. اهذاكعطسنع بوثلا تفشل انو
 قاسلاىلءتااتفادها1 تاق « تد_متف هف_صن ابق تحلوأت

 ا راسملاامأ واهم هواها. .ةهدحأو لك تساءاملان من -رخالاف

 نس« نوصغل ىلع تفانو قا دآلا ارو دب ىلعا وهو ةعومب تهزو قلقا الا حالما ام تقاسفف ا

 رعاد ثاالاتاك ىو ىعلا مهوب لوةعلاتاهذأو ىدبلا :

 تحوم

 م تييج جس

 رضخ أ اه صدق ىف نأ #* هراع5سم اه لح ن هسوْملا ىرت » تدع طا 2ققةب راحو

 ,رابعلا ياماما اكتلاتف 0 ساس الاأدذ_ هممأاما4 ت 1و «دزأن !- ىلع نوضتلا رشا

 هرارإا شد س'حافف « اش اءحأرئارما:ةئش
 حاسدملام الاكل ن ءتتاكسف حامصلادازروُش كردأو »*

 ىأ ران انس-نأ دهرا كلما اسعأ ىغاتلان( هتامعمسلاد عب نونامثلاو ةعباسلاةلء الا تناك الن

 3 تاالاكلت دشن أ هاج وامسح هلوع تذءأن وف ةريكسأأو ةريصأا نم نرخ دق تاذ ملا

 ققدر وو لا يله لقا 1: نسدو نكح اضن :ءو نددت نويل نوباسث نسال باسل ا

 نهالا تأ |١١ زد دال ىدأ ىل تااقأم هاو هاقنل ا هو ءركفىداو ىف هئانو*ةشعر# 0

 تناكوهب راملاو له نسا < يرافق راص هنا مم نهدادحاب ىناءتأ نأ نمافودحنو تاس. اءالؤ»نأش 1
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 ييجي ا ا و ا ويا

 نال ساس وما ةثالثمه اس كارلا م مارت ر كسملا ل دو املق
 لهب كولا صعب نااول اقاذ م كلا | د ربامو م1 ناةف نكءلط ىف كلل دنع نما 5 0 ريش
 ةددارلاةذانهذومن ءس.ةةمكوتانيلام.4تلاق 9 نحر هدم 07 كلذ نط نأد» رواحرف

 اذه ناوأ ناقو للاب هزاعأو نسح ىلعرمصةل!ناتدو تانما|تماةؤ ند ره ةماقاوع ىخل او اورلا
 قانءلاع ارت الكل :اننزمال او نالوا م : ةوأسسفت بطن كد انتسو كه ذوم عضوملا

 نك او ْءمانري هام يتافم» ذهول .ااريم م ىو اطادلنا هم رمش: مسالا نب ءطمنك-فن اك اذه

 نئرسناو نع دونها 1 همنتالك نا هولا هكالأسناناخأ اب

 شسوتماو ب زو هريد عرؤو هردص قاضدق هنا مث ه د-ورص لاق ند> دعقو رك اسعلا ةءك

 نفرأا نب اًمدوتسم|اءدو هسفن ىأرامافهعاستا عمرصقلا هلع قاضوا ام.ظعانز> نهقار هأن رو

 تاسالامذهدشنأو

 ا #» ىرطا او عج هنم تركو 5 ىراظأت ىف هء.جءاضنلا قاض

 ىرثارس ا ىم ترد كحتو و موقأ أرغا ىلقمقرانموذاأو #* ىرحاعع ضئان ىمدو ردك

 يرءاسمو مم ىلا درع و « انام“ معدو»نامزلاىرتأ

 جاسم هلا مالك- ١ نعت تكسو حامصلاد از رو كر دأو #»

 دعب انج نأ د.هىلا كل! همأ ىذلب تلاق هلال وقامثلاوةسداسلاةل.الا تناك اف
 هد>و به ذيراصدلا ممنوقار ةلج أن مهردص ىنا نة ها-ورصقلا ىف عقد دنعنمتاذءلاناهذ

 رآ ادومانةؤءدأر هانم ناةلاو ةثحولا هب تدازو هدو لك أد وه« ذو هقأدأ لاك اريااقدمصلا لا

 سس رظاسنلا لوةع_سهذءاملاومالان هاهبقىأر ةتانءاارمصا اقم أو هناوج عسبج شنو ريصقلا ىف

 ظ معي هت تأ هتصوأىذلا تامل لدحأ نمراسنلا هباق ف تمهتلاو ن تدمع سس كلذ ن هئش ذتلءالودو
 هيف هنوك_االا تام ءأ| | له تأ م دعب قا ىةصوأام هسفن ىفلاقفادبأ ههف:الو همر الدنا ماو هك

 | ههغفو حاتفملاذخأف هما :اأهف نأكولو ه.فامر د أوه-تفأو ىوقال ىفا هللاو هامل

 | ل سلا كلذ ىلع قردىلا ءعرح نم مراد دم ناك [اردص فانا -ىأرهنكاولاملانمأ دس ةءقرب و

 ا / ناكم ىلع فرشات هقوفرادو هنع ى منه ى لا اذهه_سف:ىفلا فرصا جط ىلا لصو نأ ىلا دمدصو

 ,دحاولا هناعستود درت ىهورومطااو شو>ولاورادزالاوراصمالاو نيتاسلاو عرازا اب هولمربصتلا تحت

 | مصقلا كلذ لوحارت دلزلو جاومالاياهطالتماحا كار < ىأرذ تاهزنت م لا كلت ىف لمأت»راصوراهقلا

 أ| توقاءااكىااراخالا رئاساثوقنعا دهم همش أر ةةدعأهعرأ ىلعرصقىلا ىهتنا يالا أمك
 ا هدصال ن © هبوط مو هورهاوجلا ف اندأو سد لمأا اوذرمزلاو

 ا وهو دئاادوعو لد:هاأن مسعكماماءوءانلابهث المهري ىهقأاكلد طسو فوريه + أدرمز نو

 ا هج لك ىافاؤالاو رهاوملا عاونأب ش :؟ر زمور >الازرمزلاو ريح الا بهاذا نام : تق كلكم
 0 تهذلاب ل تار هي لور دلاج هريدنلا دوملا نم تحت زف سلام لكو ةماسملا ةضسردق هنم

 ْ |. كوارع اةايابا ءاةب عدمصرعلا ىن ىو 1 اخ صو فلارب كا نءهءقورجالا
 اد فمثلع : لرصقل ااذهو اهمال !ىالئغاو هما اوصأ كلاس مب ىلا ههنا عمستو هفلَمحم تاغاب درة رام ءطالا

 بيت هوهوبذ سلاحو ها« ةيمف هلو امراقنب همه ساجو كلذ ىأراملن سح نه لنا رصيقالو ىرسك



 2” هيلع .بهومجب حياحسيسبو 70 دوو

 و ورخ 1 ديلا يدلل 2 رد وهو مد د ل ا نه هءقوه مانا 1

 د ازو هولا« ءتلاز دقو مال اان هس اون وورطأت هند نفوراهزالا او نياسدلا ع.دجىفو 0
 هت ار تن دسريتسلا دب ءاذا ع م ا 5 هبت انملا

 ناك اماف هإ:ةنمد» .الءنأا4 نفاق انالغو ةساانأو نيطامش نواعج هناو ىدو أ ماروب ثر دك
 لزنة تاذعا !ةباغ ب ل ممو دق دب .ةموهورمقا هناك لم ماه اش ههمو نوءا أ رم دع ى 1 اا ماعلا

 ءآرامافراصمالا !تئر عا ىلعا سااح نس ناكو تاس: لا ىلءن_س> هيف لد ىذلار هداتكد

 ايما مالكلا نعت تكسف حابصلا دازره كردأو « همف5,برضو هنولربذتو هءلق نفخ نسح
 عئاصلا حن اديعلاكلا ماتا تاق 0 اس تر :امملاو ةسماخخنا ةلمللا تناك اءافإل
 اذهل: ةىلعىننعأ ىأ اوخأا هللاب تانمأل لاقو ةيفكللرشو قعر هءلق ىف ىدو لا ىأراسإ

 هىذميوهو رباك الأ سانلادالوأ ن مرد -أ له باش «-عمو نكدتض,ةفرا ءورض> دقوه اهقثوءاأ ا

 َُ ةراو هيا ذعن منتاشلااذ_ه هحرأوه مدا :ىئدأَر 1 علا عاونأب

 ةقد_.- كلذ نوكب و هنادحأو هل -5أو هناوخا عم هله عمدت هنطو ىلا للا اشاأ ع س ربو باوثلا
 ن4 نب رض ن منا عن سحاب كلر هلل هعاطاا وعملا ت ءانملا هل لا هو ىلا ىقهنيأ نءرحالاب نزفتو نكسنع

 0 سو رمان بحأن ءاداوج نسل نرضاو فورسا |ندلةو برحلا تال آن ساو تاما
 لوقءوباش |! ىقاميوهو هذا رد ردا ع :ذِدَق ىمو ل !او د>وفاه» .جاوراس حاعاماحالس هنو ةلماك

 مدقت : مهل خو .لهذأو هرلع حاص م“ مل: دنعامىءولاو هذا نءنسح ءاسق داما اذه لخداهأ
 قد رام كل اسأب 000 اك أب نءإ تاو دعو هل اًودءاب نوع الدب كاس أهللاقو هلا

 فيكىداوان 2ل ان ءانس- ىأرو 0 3 وراتب متوروتااوراتلا و

 اك ادعأد ىلع كك حور ض٠ 5 لء>ىذلا هللا دا نس> هل ل125 ضرالاىلا كلْرنأن مو تصات
 خاالو كءفات م مأالف قدرطلا نعتغزو ىدضلا ىفتعقودق ىند نزار فاك اب قدرطلا لوط تن دع
 وزيت تااوهذم قمنا ايسلندا مل همر قفل !

 نمزعأى دنع تنأى دلواي هلئاو ىو ل | ه لاةقأد عب ىتم كلصالتراصو تضاقل نال ١

 لوعو هلع نه ماي فيسلا جرن قناع ىل عاب وضياع لجو نحيا هتف ع .عرو نهوكور 9

 للا عل أو هلو 2 قاع 2 دل أم ارملاد+ | :_تحتا م ةرارغلا سب ورأت !!ىلا «-وريهلئا

 اسك هدكرأ و «ءانو نهب اش لال نسح ىلا قربلا لم تأ اهلا - لوطلا | ىلءاوم برضو ةجنلاو

 نسعد ىلع قءضلأن ههتاهصاخ نأ دع ل تا اواي داز قالا هل لوو

 هتعاوه# ن نم نقار هروح نر در ادن نامل 1 ةىءو لا ةءقرسرض :سح نبأر 1 ءلانأ مث م :

 لاغلب تيفشالعذ تاءفدقا نس>اب هل ن او همال سلا هنيذدو ل هفام ىلع هنرك_ و هسأد : دش نمو ش

 ه]تءاطو كعضو بءاو برشو لك [ف نوم ماتأورمهّةلا ىلا تانءلاووهراسو ليلا دب تءضرأو |
 نأ ةيربلاردصن مذ. طءهربعم مل عع 'طذا شدعذلا اقوة أ دو نددنءةماثالا
 نيرراونو ناتسلا لة داق تش داو فدخاو كت ومدة للةداو نس>أب مةتانملا لتلاتفوملا ل
 رصتلا لخاد نم هماعاهقا ا اق هنا مو سأب لدا موركلاورصتلا

 تانملا نأ كمل دنءنمال.ةمجاقأ ارم | ل هرارحر كس ءهنحت نهنابو رامغلا فشل ئاةعاس دعب

0 



 ىناو هقول 0 0 ن0 10 يناير( لئرسمل ائتلاف

 ل ا وللا ةو ه-ةقناعو هل تم اقم هند نرد -أو+_-رفا حرف او هناء ٠ .-أو هتواتومأ

 كوم س.الءنمذ] دس هل تتأو ةثرلا بامثلا نم هباء تاك 00 رهقلاهتادندو
 هلاتلاقو هعمات اكاوامم-او ىه تدعو هل -:مدقو ناولالارثا س ند ءماهطلاه] تآمهواهأن أءة_.دلأو

 اع كرد نو هنم تصادخ نمد ىلاه دن ف 3 تءقر نيد نمرحأ باازج افلا باكا عم د دعانئرس

 مالكلا| د هامهنم نب عمساماف هتنأر أذار ذ- ىلءريصت تحور آ ىلارمالا لوأ نم هدانا ىرح

 ا نقل هل قع هل ع. د- رو 00 طاهءاعام مم لا ا

 رصقلااذ_هناف هنريسم- ال ىللاةف تاس "0 نءهتاًأسلههلاتااةفرت” الإ
 لاقفةىلابأو نيطا.ثرفاكا اال ها اء لهاتا وادب دم اهضغناةنملا تدض ف ةسل ايالاو نيطامشأل

 نس لا فامندلاء ميت تمدع أو ل: مقأ هنل :ةالهقنأو نت[ ةريغصاات أ :نخال

 ابل كلاما رق فم ل هارون يمس اتسب قوه تل اق هنا: ةةدو هرلانيلصتف.كو

 تااسةفه:هذىف ىق. ه١ ىد هلك أنش دك همت لد ل ناو عك ب اكل اراه نعهلافا لكون :

 دوذح هلو نال مالغملا ناسيا كول م ن 1كم وأو لولا[ تان ن مانا خاب ل- ءاةريوصلاثنعلا

 هري_ةلاو هقاملا ن مهق1لوة د->اوةأرعان م تان ع.س ىلا« هللا «قزرو هد درا نممدخو ناوعأو

 م4لاقو هبا أو هءارزورمض> أهنا لاح قلل هد ةانتع ور لبا سم ءاعدب زمالام سفنلاةزعو

 رامثالاوراصئالاريث5 نوكونملان مالو نسنالان هال قراط ه3 ةرط: الان كم ىلنوقر ه منال ه

 كلماب هلاول انف ةعمسلا ىتاث هءف ل_هدأن أدب رأ لاقف نامزلا كل ءابهمنصة ىذلاامدلاولاشبر اوتار
 ناءءاسدوع ىلءاودر نسذلاه درملا ن 1انمتدر ةعمأش نأ ناكىذلا تا اهلا لمج رصقن أ ملصب

 هلو ودحأ هيلا لصبال عطقنم هنال س هذا ننال هال هدعب دحأ هنكسب مل كله املف مال !١؟ءاع

 وأص رب هيدأه:مبرشام حلثلان هدرياود مثلا ن هلدخار احءام هنو ورا مالاورامتالاوراصنالا

 انعم لسرأو رصقلا از ه ىل ئلسرأ كلذ اندلاو او معماملف هتعاسو ه- دقو ن«قرءالاامه هريغو أما 5

 عج رطل _طلا برمدت بوك رلادار أاذان كوه. أجاد ةامه_فاذ ذاعحودونملاو رك اسعلا

 ةردهعلا نمهعاتأرم ع ءرض4 :ناندلاودا رأاذافنوقامل | فرعصتبو مهم هم ريامرا دق د رذملا

 نا ا نا « ىجدح هب لب نكد 'ةلول سوي و اذنو ذو ادن امذان را

 ىمخ<الو دءدالام شو حولا نما ها الفا | ذه قن ص , نيه ذ تاو خأ سنان انوا 0

 ىوسا|ان دءةؤوده ىخاوان أان.اعدبوذلا تءا ءقماعطلاة دوست دوعملا ف هنونإ !هملع لو

 انا كسوأىذلا هنت دما فانسناو اود اممدآ اصخعُةاَنقَز رينا ىلاعتو هئاص< هللا لأ تانكو و ماهطلا نم

 نذ-و صالخلا ىد رطىأ انادهىذلاهقدملالا و ن سدح حرف سأد كد أعام انءع درقو اس سف تاطذ

 سشرفةااوشامةاان هاهممتد رخو :روصتم هل دأو هدب ند هتف هأو تاذأق مان راقاااملع

 ند انريخأؤ صخةلاودمصاان ماموت اوخأر طع ةعاسل هن م تاقولذلا نهدحأ هراعرد_ةءالام

 فنه دنع ماقأ ٌةمال أن هل هنهو هلع نا وةروصقملا ق4 1ع ناخدو هب نحر غف نس تب د

 1 نم نوح س او ءصااحت بو ص:ااو دم_صلا ىلا ن ندم ج رك را ورورمم ىنهأو شدع تطأ

 0 بدس) نء*و ظاذو ههسج ىوقو هيناكىذلا نه يري رد دج مص ىتد هلا أهل ىلع ن وعم لزي فو



 0 1 ثوحاطلا كا[: لع ه:ءط منا نااراعا+ انوار الن مز كاع 1 ا 3

 ١ ا راو ا لال را :صاوقالا ورا“ ةلارقوأ و صارق أه دلو ءن«نتو 00

 : ىرأواد : م ه«|هل لاو نس ىلا تفتلا م ةهراس عام د هكدو ام. ام درا تاو تاما اترمض ىلا .طلا 1

 ١ رومط ىث : انو ضرالا بءَكل طاو كل اعاد .ةاودلملاا ذه ف لثدالاو لت وأمن أو

 7 امثاتقر ءوأمارعطن هَنَع :رفاذاف كعم نيكسلا هداه خو لمحل ىلعا ىلا كن ريطتو كل هكقف م 4

 9 : 0 لا قوذ نمىل ل طو ثا_:عريط» 0 مقأ («ريطلا نات يرخاو داما اج ىف هقوف كد د

 هطضكلددعو دادلا ى هءماوطحوءامأر .ةةولذ رو صار ةأءئالثلا لأ .ه مم هلت ىذا لريخأ ىت- :

 مةرلانأن س- فرعاملف لا امه هعضوو ل هدي لسا ىلإ لراطر كالو ترا طءا مث ه6 قع مم همأع

 ا اق امال مولا عمساملف يموحلا فكر «-:مج وشو دلجلا قل أ ىلع هءذو

 بطح مهدذعو ةريثل أحر ىأرق نسح ىنعق هب ىاعان هتنأر !امهموشكلا اروىلا ضءاد] لاتوح رغلا

 امان ىلا اهمر اومْر> تسبطحلاز هل 5ىولط او دوصعاءاوهاده هل لا ةقداآرإب ٠ عم ريتا ةريثكا

 نسحل لاقهذ_:ءتادودقمزحلاككل يسرا كاز | .لف مز>تدل| هلىرتءاممل اهامعنىتلاى 8

 تيرالا لع كسفن قلأوأ لما اذ- ه ىلع م1 هتثناوكنءاهتدرأىلاةحجاملاَت ضَئئاَدَقَو العام

 تلك اال هىركدقم ءظعل اىلءل ا هلئارالا ةوقالو لر حال نس لاةذ ىءوهلا ىندم مدل م ىتح

 تايبالاءذهدشنأو هلفن ىلعح وني دعقف

 همأق ىعأو ه.نذأ م 2 # سصن و عفو م لةعاذناكو 5 ئىرمانارعأ هنادارأ اذاو

 ش ريتعمل هلَدع هلا أدر همكحهق ل دفنا اذاىبد 5 معتلا لسا فال

 ردا « يد لك 000 ىرح فءآ ىز اية لةنالف

 املا مالكلا ن ا جامملادازر مث كر دأو«

 ال ىعوم انا دس. كل أ هيأ ى اب تلاق 4 ةئادع. سل ادعس نون امثلاو هعبارلا لالا تناك ق9
 ىلا هاءالاةوقالو :لرحالز -.-لاتقرا دو كر عدو هوفر ه هّدح أح هل ىمرو ل.ل نس> عاط

 لهل قوؤ ىضم الا 27 انرعتف دأاو همم ل3 ىلع فو هنأ منوعلا < .اكل اذه ىركءدق معلا

 ْ ار لءملا تن<ىأر لمان مرح ” الا فرطااىل | لصو ى> ىعل راضون لس

 لآسونآرقلا هريس امأر قو د ءهف معظعلا لمحل د كه :مةحوم لكو د. زأ د قجاوهالام مناتمرقا

 ةزانداو الص هسفن ىلع ىلص م د 1 ا ا نم صال اباماو توا ايامأه اء«نّوهنأىل لاو هليأ

 ىلاءت هللا رد _ةءاماسر 1 نمعاطنأ أ ىلا ىلا هللا ةمالس ىلع جاومالا تاء ر هأ ىف «_سف ىعرو
 ناك لانوداذاو كال دكوهامئيف هلك أمد ىلع ناو شمات وك سلا و حم رف

 وهاذاف هل دنءاو لاف قه اش م.ظءرص#ن وهاذافةعاس ىدم ٌمىءومل امارس ووهه-.ةناكمذلا

 ىلوخد ندب ال هاو نسح لاتة ىو دع هرفرص ااه نا ه لاقو ىىءو#ىلاهنء لأس ناك ىذلارعهقلا

 ” ىةيطصمىأرقنا ءلا نم ل + دف أح و ةم هان ىأردءاحام ملف ه-.فىل لص جرفلا ل_هارمصقلا اذه

 / 0 ون تمار ةدايعابأهقو عار طشودد رامي دم أن بون رمل كنان ةيطتضملا ىلءوزي1 هدلأ

 ةنسلاء زد ىف ىمول مار عب هءءاح ىذا هذظأو ىمدآ اذهنا هللاو تااتوأ متر ةنمتحاصو هملاامعأو
 نيكسملا كلذان أوش ى ”دمسأب لاقو انوش وأب يل سلا ىمراومالك نسج مهماملف 1
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 ٠ تاطق هف.مامه دنع نسل قدام هنارونلاوراذلاب ىدوخلاهل فاو ءانرعك الجل هك الاه. ' ' "5 1 ْ
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 اولا مو ا منءهسأبو مانو ترشد و هدعم لك اءراصو يدون امالكدح رفو ن_سح باق

 رفد أرض[ ىهح ه5 لن وظرنىل ءبكرملا تسر كلذ دعا ورتخ أرهُسأ ثالثة دم ركام

 مقن ساب لاةوانت قة ىمهعالا ضمن بكرا تسراسإف ناولالاع.خ نم كلذريسغو دو ءاو قر زأو

 ىل-ءسد رلا ىدو لا ىدوأو ىموعالا عم عاطو نس ماقذ أند ارمواذب ولطم ىلا اءا دودو داق عاطأ

 0 اوىءو ادق مث نيعالا نعاب اغو بل رم نعا دم, نأ ىلا ىدو ىلا عم نسح ىثم مث هحلاسصم
 هرعغ تر ىاغ غرف | لمطل| فرعضو مسالطامياعو بهذلاب هثوقنمربزح نمةجزواساك ال.ط همم نم

 ىمومل ا هنأ ارظنو هنوأريغتو هزم هءولط ىلع مدنو هذهف اشو هلءق نم نأ مدع سك 2 ريل اروظ ند

 لءءاىلعالا ىدقتام ىت- احناالولو ىنم فو كل. قدام رونااوراذاا ىو ىدلواب كلام هل لاقو
 ةءربلاهذه عطقىلعانةمعرف همك ر ثئثةربغةريخلاهذهو ريخ لك شبأف بكرا نم ةلطشنل ام
 اناامالكتلان عتتكسف حامصلادازرو م كرداو « !مةشمازلع لمس و
 لاق ىمهتالان ادئهسلا كلما ابا ىءان تلاق 4 ةئامع.سلا دعب ن ونامثااو ةئلاثلا ل مالا تناك الف )
 ىدلماقالانأكا3 اهتةثءان لع لوس وة. رمل هله عطق ىلعازةرهم3 همآ ر ىءةريعهرعلاوذهنأ

 ىلءامهد از الجو ةدحاو نس> بكروةدحاو ىمهتالا سكر ذ بنات ثالث نعةريثلا تفشكسنا
 ةعررا ىلع ةدوقممةمقىلا ارظن ضرألا كلت ىف الزنا إف ةءساو ضراىل اء ودن !مثماداةعيصاراسو ةئلاثلا
 تدالذ احارتساوأب رشوالكحااوةءقاا تحت الخدو ىث اههأ! قوذ نءال زاةرجالا هلا نمةدعا
 نسح هل لاةفريصةاده ىدوهلا هألاةة معاد اذهام نس> هإ لاسقف اءلاع أ. ش ىأرف نس- نه ةَئاَفَتلأ
 ىودعهيف نأفرصقلا أ ذه رك ذنال هل لاقو ىدوملا به دو هءاع يرفتنو ه.ف حيرت ذا هل خشن موقنامأ

 قرشا نيدام غو اراه ءرطغنأ نس لاةذهراغنت ىذلاام ن سحاب ىو !لاقنماثلاموءلانأك ا

 لءالوان:> اح هقوفو دو صتملاوه لءملا اذ هو هعافتراماظعو هؤاعطرف نم هتوف نوكي باع« كانه

 قي ىسو حال لاق مدد ا هما نم ن سح سمن كلذ دنع ف لد لد ىلع ىذ 2: ىداحو ىدمّكلب تةح اذه
 ءاممكلا ةءنص نال لاذ اهلجا نم فتح ىتلا ةحادلا ئُدىا كني د نم هدةتعتام نول دومعم

 هقوؤ ش.ثلأو ل-.لا| ذهوهوهماع عطقتد وبادسأاهيرعىذلا لا ىف تدب ش.ثحالا مصن ال

 نم سك دقو ىدمسسأب ممأ هقوحخ نم نس هل لام ةءزما ا.له ىدىئاثدهرأ سدا انا صعاذأف

 نيترمل ند ده دثئأو هماهتفل اذه ىلع مدا و «زطوو هلهاو هما قارفل ىكن وها ملا

 بدرة رف ع-مءارسأا كل 5 ىت أ: دك كرز عنص لمأت

 برهم نطا نم بطلنا ىف كف ه« انيطخ تاناماذا سأ تالو
 ىو لاةفارمص3 ل محلا كلذ قوذ نرظن# هت اةقوو لا كلذ ىلا الصو نأ ىلا نب رئاسالازد مو

 ه..4 قوف نه لزن ىءو|نامث نيطاشلاو نال.ءاأو نامل نكىهاذد ىءو ىلا لاةةرمصقلا | ذهام
 رصَقل !كواط دنع ا كلهم هتامق انت ىف دءاؤتاللاقو ه«سأر لءقو هءلا مانو لو رمان هرم و

 طااو مهلا هل لاةةءاو مه. تناوانأ وك أو هنمهريض ىذلا نم ئثىف ىنوختال كلنا ىغيندو
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 1 مثهعأ

 1 1 نأ



شا ماما هلبازا مفعل للا هقاالان وقال لودحالا نا نر 1
 ش ' ن

  ىدلاوأب هللاقر ىقرمااك.هلكو ىدععالاىفاتفتلا مثنيملاعلا برأب كثالب ىلع ىت 0

ر 2 لإ مقلد يتلا نيولاو ّللاوزيفا ناو لامفلاءذ هام ا
 اري فرعي ىل له تاك ان هل لاقو هماا

 تكف«, 0 حاصو فاالا ما تنأو ا.د لا ىد اا كل م”تاةةرقان وا كلمو
 ءاضقلا مهسنأ لعو

 اهلا مااك- ||نعتتكسف 9 حارصأ ادازرمث كرذأو « هقدقت

 ىأراملا:حنأررع_لاكللااجعأ تا 10 ا ءااوةئائلاةلالا تناك انا

اعحاص لا هدف ملقى وقر م لاك٠ املا ىمعالاعمعق ما
 لفن دقءاضقلا مهسنأ لعو تاكد 0 ء

 روذلاو رأذ 1 ق>و لوةءو كههاهن ىنو للاوءاملا نمآلو اقدوّةس م هفاد :؟ل<نوءااارمأ كل ذ ذدزءؤهنق

 ىت> كض.ق ىلء ىنةناعأو ل, اع وقراتلا نكساو ىكمش ف متن كن أ نظأتك مرورا ٠

 حفرذ حلا اوزي كنا تنخ دق نس>لاسقف ىعىئ رت ىذ اهلا ايرقثاله>أ 200 رأو ىت>اح ىذقأ

 سأ مهد ىل_عهعوهد ترجو هيلع ىبثغو هنا:ساب ضرالا ضعو مقوف ةبرمذ هب رضرد دن ىءوخملا

 ىلا ىهوررشلاروذا| هيحاصرا لاه ذه ه] لاسةفاهم عئهق ام نسح هلل ةفاران هلاو د - ين
 : كو هل لاقوه. لعن س> حاسف ىت»كحوزأو ىلام فم كَ طعأان د ةىل ها هل 5 21 ) نافاه د.عأ

 ناندالا ف ةءءمءالاهذدامو رامااول.» ءالا اا ر 0 1 1ك نود را اادمعتر ةاك نمر تالا

 الذ ىلع نس> هةواوب لذ ى؛د ىف ل دنو برها| تاك أ يقفاوتاركلاثو ىسرضا| سال

 راصوهه>وىل-ءووم هرذ هيو ىلءاذ_سد اومرينأ هناماغرم اوراس ال ددع«و نوعا ا ىءر غلام او

 الربع وثاغبالف ثرغتس وهوه 'اردح رمث ىت> داس ن هروقعم طوسد را

 هعومدتزحو را“ .طدالامدعدقو راتخلا ىننلاب هيلا لسوثو راهةلا ثلا ىلا هفرط عفر ,ةردأ ريدم
 نحددم .لان ذه دثنأو راطمال 2

 اضراذه فذناكح ناراصانأ « اضتلاىف ىلا كم ك-لاربه
 يفماعرف ناسعالا لانس رمال ديعأ اراس:ءلعاوراج

 ضر لفهوريض>أف تورش او هلوكأملا نهى هداااوث أب تأرمأ أوهو دع نأ. ءىلارم . ىملان امم ١

 زع هللاىلا عرضتب ورباصودو ا ا امنوالعأ هبل مد ىد درهاراسو رشا

 انأف باذعلا ىف هءمن-وروشأةئالثةدءرص 'ا| ىفني رثاساولازب لو هما# ىموملاتاقاسقدقو لو ٠
 لاّتفمي رلاةرثكنمبكرملاتحاهورهاد دو-.اناحي :رتكرلا لكلا ةقازن :رارمث اهتالثلا 71
 اذهر ىءوخ ا اذه عءذي وتعلا فرو |ةثالث هلىذلا سلا اذه سنذهلك هللاو اذههب ردهأاو أو سد رلا ١

 اول ىدوولا مهآراسإف هعم نم لكو هناماغاولت و ىدوهملا ىل- ءاوماق مهنا ُحىلاعت هللا ن ملام إ

 ةثرااساشاان هدأت ناك ام هءاقو فاتك نهاد بد لو هسفن ىل- ءفامو كالولاب ن ندد[ نااقلا

 تاءؤاسم ىنذخاؤتال ىداواب هل لابو هدا ىلا هدرب وهعزصأ |هاعب ن !.دعوو هما مواهريغهسعلاو

 تاءفامانأو رفا تناك امسنذلاالول ىدلراب هل لاف كءلانكرأت متن فدك ن سه لاف كلهم
 سد رأاوه ؛ را ترفق هقادرب هاكرمالانأ لت تنا و كريدر اننا نأ رحالالا لاعفلاهذ- هنأدد ا

 حيرلاتاطو ةملظا!تفشكناو حاب رلا تناك 1 كشوفات دخون سس ملا

 ىذلا ب اهه»أ! ل. : ىلا هجرق أى داواي لاق هج ونت نبأ ىلا ىددع |ابىنوعلل لات بلاا

 م هإمل سوو 0



 5 1 ند 00000 2 3 1 1

 1 اب و انرمس فذكر هطسو دش ىمدعالا نا نكت اد 2 كل نع * :وأانأ ا ْع اوعاىلهل لاو

 ٍْ غرذو هءاع هل ةوه.فانس- عنو هدف تناك ىتلا عئاوملا هذ عير اقر دنصذخأو هي هبل ىلع, ,ادر

 0 نانوالوأا واع ىتلا د هنلاكأ اهسلاو نسل: ءعىذلا لاما عج مدح هدق ادور 1 ا مود

 كلت تناكوةم..ءارلابكر ايلا مد-ةتو نيقودنصا!ل- جوال ميرضأو قوسلا ىلا ىرحب 8
 أمهوعضوو نيود صل اواجوهملا | اونا ر< هنرظناماف هلراظتنما مسد رو ىهدء اال 42+ ؛هبكرألا

 هةحام ل |تضقنادقا اوموقم-4 لاقو ذب رضأ اعد ىلعو سد ملل مد ءالا خرصو بكرملا ف

 2 ريبكرملا ثراسو عواشلا اولحو ىسارا ا اوعاقا م4 لاقو ةدر هلأ ىلع سد رلا رصف دارملاانغابو

 هلمعمت لفءاشعلاىلا هتيراتنأا مناف نس مأر عأ نم ص اناعأو نعال ماا انا دنَط
 لام االو قددانص صلاد# لو اذان رار ةم هنأ تدد لا ىلا تءاف ةرفاك ةلحاريخالوايوص

 نر اشو تلزلوو تحلاصو ان بساول أت قثوا هههسو تمطاف 0 انمقلاهءفذ_ةودةؤدقاهدلو نأ تفرعف

 تاربالاهذهتدشنأ مثهاداؤفةرماوءادلواو لوقت
 3 ارا ددعب هللأو ىري_دالو 5 ىألءثو ملك كب ىف دازو 5 ىلا ىريص لق د- هل

 نلت ا ا 0 نم ل عدو دع ىلهأ م3 ةرقدءد ىرايطصافنل و

 اهلكدئادشلا ىف ىدعم تن كو« ىلهنم تراشم ىوةصنمتردكو# اهله أور ايدلا تثحو أ تلدر

 كدوءتكارانأ ال انيعاان ءاهب ادءاممهمف تنكموب ناك الذ 0 هاحو ىَزرَعو

 هل رجا مريخ انا لع ارا نار امله ل دلع اءصلا ىلا وسو كت تراصا# |مث 1

 ىفةرئادى ةأمزربق 1 ترءااىفرو دن تاءج وادب أ كل ذد ب هارئالاسونا تدقتعاو ى مهءعالاوم

 "[ريفاذافالامدأر ةفامبةف ترض أف طت ا | ىلع نيت رت رذاتددلا
 دوقرة الغلا ف ىككو اريد#م هب ىركلا تاغامذنع لال فدى رص

 دعب رازااوار_ةقوملاىرأ «* ىرس ىذلا لاسغال انومتنا اق

 ناريخلانامثد.ء,رازا اوءارغقرادلاناىدلواد من تل اقو تح اصتاسالا» ذهن دس تدم

 راسنا! فار طا او ل لاءانآ كمت نس> مأ لزن لو اسرق لها عمجوربصل اباسحلاو عدن ادءباسهوعدو

 لز. لوربقلا كلذ قرافتال تناكو هدف '« .راثونس> هاف دلع تلو واريؤثيملا طسو فتش و

 ممن -سحاه داورمأ نم (ناك امامار) اهربأن هناكاماذ_هاهذدإوا هةراف نيد نم اسوم أ كلذ

 نيماسملا ن نهد> | ىلءردقا-!كواري-ث:5 نيماس | ضءسناكوا سوح ناك ى ءدعالا نان ىمدع الا

 رعاشلا« مف لاقاكىواهدكمب .ءأ ثدمخوهو هكسلجي

 الك نه ل تاذت تاك فريخالو ه١ هد تاكلاوثاكلا نب 20 |اوه
 لعدم ا 00 ىهلذ اكو ىموحلامارجبن وهلا كلذ مساناكو
 ىلا 'لكانكر 1'تسرلمالاىلا اراهنلا لّوأ نه هن راسو عئاصلان اسعد تما
 قودئصلاهلاورض#«نأ هناماغوه دمع ىمهعالارعأ بكر 11تراسو نسال تا طال اييفلا

 18 .انتو سطءفارو رذ«ةنأ ىف غشذو لالاب هتشنو هن مه وشأو هذ لو تساننس

 هدزعدعأف ىمدع الاوةرئاس كر ااورخأا طسو ىف ه.ة:د-وفالا- هو 0 ,5 رظنو همن 3 .عما هو نمل

 | متممرد ردع همأ تن اكىدلارمالا ىف عقو هبأو ىس ىلا نوعلا ا اواعدقءع تاه هليحاؤوتأ لعق



أو نسم اقف تميل يمسه ذاب: ذهل 2 نأ 0
 ١ قدا. سعال سمج قرف لا جاغ

 ةيئامز ةءاس ضرالاىلاه أرب قرطأو ف قوو باس فنا[ هسفن قف بسحو همأ لوقرك ذتذا قدر الا

 بس تنأوريدلا ىلق ىف كلر هضأ ف .كن و: ع تنأل ه هللاتو كده ذ)ةاغقأو هاري ى هدعالاتفتلاف

 كن. ىلا نعم ووأ انا ىدب ىلا تكلا انهذ ىفاغ ان بنتا نان -عالا هل لاق عت را
 راسو هلزنمىلا هءادق ن-س>راس ةىئادق شما لاو معاي منن سد هل ل مذ كانه كءاءاو

 هعم يمعالارو دك هماعاف هن دلاو د- وفهرادىلا نس ل دؤ ِهلَرْخم لصو نأ ىلا هذا ىمععالا

 نذأانس-نا م ت>ار ادرمأن معزا 004 كرو تدبلا | 4تشرفف بأم ءأا ىلع فقاو ىمءعالاو

 لك أيش هلع ىحأقوسلاىلاهببهذو|ةءطهدب ف ةضاانستا لش ول دب نأ ىلا

 ال ها هوزيخ اتنين ريص» نأ ل بالى دسام لك هإ لاقو هود اب نيد هرمضد-أو لك ًايءاطو جرت

 ملا او زيخلار دق فر هد نمىدلواد هل لاقو مست محىدلواب تِقدصل لا اةفحلا اوزيدنا نو نم متن

 ماشا 1تاهن حاب ىدلواد ىمععالا هل لاق مثام 1 | ىت نس عم لك أو ىمعالا مدقت م

 !ءلف ىمصعالا مالك, نس> حر فوىوالانمتاسءقرثءرمضدأو قوسلا ىلا نه- ىذذ ىواحلا

 04 يدا اريخ هللا ثار د ىمدعالا هأ لاق مث ن_حدهعم لك أوا- نملك أىولحلاه] مد-ق
  اؤفدملا ف نا لم -عالال ات مُدهعْفن ام هنوماعت و مهرارسأ ىلءهنورهظي وساذلا هء>اصر
  [رتاك لالا أ لح رلان م 0 هلا لثمب رخ دقوالاث  دملا ذب ن سحق دص
 الول لا اوزيدلنا تو نسحام لاقو رولا نءاساطرق ىمسعالا بخ اق هيدب نيب اهم وو عمسروةدعلا
 ساطيرقلااذهالارب-ك الا اذه نمد ىم قدامو ةهنصلاه ذه ىلع تءلطأ ام ىدلو نءزعأ تنأ
 دع لك ىلع 00 أن سحاب ىدإواد ءاوك ماد ةاهعذأو ريقاعا سكر | نيد ل-هأت ن نك

 لاف ارب ربا صل اخامد ذ لاطرأ ةرمثلا رمصتف هر واق ىذلا! ده نءم- هردفصئاساف لاط أ

 كل لعاةقرولاهذهىفام غرف. نادع» يا اوأ ثالث ةقرو) اء ذه ف بان سدح! ىداراب

 قود وبنيأو اذه مءاام ىدسسام لاةؤلوالا نم ءمنأر :ر ةصأأ .ثاهبفىأرفةقرولا نس ذخأ ةهريغ

 جرخاو تأ ًاستنأو ل ءالأست ْيُدىأ نع هل لاقو نسح عمط نم ىمععالا كدضف لهددْئدىأ
 نم كبس تراصف ةقرولا ف ىذلا نمالءلق الع ىم عرقا اخ |وءطقو تدملأ نم ةاط
 ةكروسلا كلتال وة ثم هل ةع ىف اريضمر اسوادبيد شارت جرت نس ازال هزلا
 ب نعل 1 لاورعلحلان هه4_طقىاهعذووا وعطقو هعرس < أر نهةريص ىهد ءالا ج رخأف

 كامالغات |ن-س-لاةفاهب كعَوْزات ان ىدسن ءوىلا طر

 مثريملا كل لصف ءاسفنريدو كل ايلوطىدلواد ىممعالا لاف ىلا عت هللادزع ناك ىءهتلعفامهمز

 ىواملاهءطَقا أعلن م ةسرعاأ هلام لد اودو ه3 ىفاهءضووه د١ ل+ و اهدخأ ًافىولطاةعطقلا هلوأن

 ىلءماقوا دب دش احرق رفءالب أ | هن لوح دو ىمع عالا:آراماق ا من :للا نءساغوه. اسره سأر تقدس ا

 0 لب كايا دسج د كلم شتا ري ؟ماوعأى فرعلاب انآ ا قاعد تدق ةوء]لاقوهمادقأ |
 0 .أمالكدلا نعت ةكسف أب ,داادازر مث كردأوو 0

 غئاصلاانس-ناديعسلا كلا |اهيأ ىنءلب تاق 6 امهم .ىلا دعب نوث|٠ةلأو هد دال هل الاتناك 45
 ىمسعالاح رقدياءارشغمضرالا ىلع انتم عقوو ىم ع ءالا هلاه اطعأ ىتلا ىولحلا ةدطقلا لعاش ا

0 

 د اردو لالا



 نقاد وا ارا ناو كتم لد ادعو كلمحأو "1 روسو
 كلل مندأو 35 7122 ىف لاستف ىنما مذ ىو ىددسأن نس هل لاةقران :ااومعقأأو ةقر طااىف نءتاأو

 ان هياع سو لخدف هتدلاو ىلار ابو ىمهعالا عدوو نسج حرف كليم عال امن اره سهلا ن م

 ساس ذلا مالكم مت نآرذ-اىدلوان كلان ؛امهءأد] تااةذ لّءالو ىعوال شوه دموهو اهعم لك و

 ىل_«نو.صنب وءا. وه ااه ه:صنوما» نوش ام غءالؤه ناف ئثى م-ةءواطثالف ماوقالاا صوص

 عمطب ئئان دنعامو ءار ةؤ سان نق ىبأام اسهل لاق لطاءاابامتواك أبو مهل اوهأ نود خأب وسانلا

 هللا 4 :-دقوهاعأو حالا ارثأه. اعلا عايش هنَك) ىهق ألح ر ىنءاح دقوا اف بصْتي ىتحاه مف

 لوةرهسرفة دشن مهلمألا كل ىموثهدخأد , لو باقل الوشم اه دلوراصصو ءَلءهمأت تكس“ نع

 هلماسقف ها ل.قأدق ىمهعال اباذاو ناك دلا جنفو جئافلاذخأو ماقحا._صل اعصأ اماف دأ ىمهعالا
 لء فري كلا ت 1 رو ةقدو» .اار ع ن سان لاتو كل ذب ضربت لو م:2هأق هيدب لدعش نأ نس دازأو

 ارولعام ,طىدذع لاق س ف كاذنع له ىدلواب ىمهتالا هل لاستفمسفلاد-ةواو ىمدعالا هيدرغأام

 ةقدوماا ىفهأمروأر اءداعطق هءطقو هل لااك لءففاراةصاوطت هعطةءوزاك- انه _ءلع ْك-:: نأهرمأ

 (ينمرانواهكتو ةفوفامةقروا ممم رخخأو هتماع ىلاه دب ىمعالادؤ ءامزاص ىسريكماب هدا عفو

 ريكلاب هرلع مدد نأ: .-رأو رفصالا لوكا ةيشنئدلاكلذو مهردفصذرادقمةقدوملا ىف أمسش

 حرغل أن مهل ةعرب_و شد د !كلذىلا ن_-ن>زافن اإ5 ىهذةكم ؛سر [ ص د همام لدشم له ف

 هل ةءراطق لاءلالاع نماصل اناء هذاهآر 0 أ ارا هماقو ةكمد :تءااذضأو أ ل. صح ىذلا
 ىلا اهب لزتاو ةكمتساا هد اخ مل لاةفاولق هم ىدهدُت عالادب ىلع ءىناٌعحرفااة دم نهنمه دناو

 لالدلا ىلا ةكملا ال ماك-ةالواهد رسام ضءقاواوه» و قولا

 |وعارفرامغلا امة ارت دقو مهرد ف آل آ رشد اهمانأو متفاصل ا. اءهذاه دحوفاهكحو هنماهذةأو

 دق ىناىأ "اء همال لاو لءفام ع همال ك-و تدملا ىلا ىذط موا نم ضدَق 9و مهردفاأرب هع هدم

 طا كردأو 15 مظعلا ىل_هلا هتلابالا وقالو لوحال تلاقو 0 لعتكوضؤ ةمافلا هاد هتدماعت

 حاملا مالكا نع تتكسف حاصلا
 خئاصلاا نحن ادمعسلا كم1 |اهمأ ىنغاب تلاق (ةثامعيسلا دعب نينامثالةءفوملاةلمللا تناك انإف'
 ىلعلا هلارال اهورقالو ليوا نل اف سيم ةرزه تحاطتدق ىناا4لاتو ىمالالءذامهمال كان

 , قدسءاقوهو ىمهتالا ىلا هيبه ذوانوه هاه حن هذخأ ا: نا ام ما. .غىل-ع تكسو مظعلا

 ل أمس هل معتوراذلا ىف هل- دنلاقنوملاا ذوب ع:دةنأ دررتام ىدلواب هل لا ةق هب دن نيد هعؤو تاكرلا

 امأد-او موب ف نيد كموسن قوسأا لزنت ىح نوذ# تنأل_هىدلواب هل لاقو ىمعالاك هضذ بتدد

 ةنسلاىف اهلمعتالة مضل هذ ٠ لد ءاعاذ اىدلو أم ن نكنلوات ند اورأحورتراميلع نوركسني سانا نا لق ا

 بكروناك دلاىفدمق هنا مى ءسأن تقدصلاق هذسل |ىلا هذ_سلا نم كل ةاكت ىبهذ ةد_اوةربالا
 هلل اوصل هده ىماعل اقدي رئاذام ىدلوأب ىح هع الاه لاقفر اناا ما رودق ةدودلا

 .لف اق مذا اهذمل لصتام لقعلا لءلق ىنءااب تنأ مظعلا ىللاهنايألاد وقالو لوحال للاقو ىمعالا

 ناكل اذهان ثان قول وأ نيرا عاقل ىااءل_ه .ةءهرع يف ددحأ

 ظ ىداراب تنك افاذ-اورأ ورأس ورتت ماكل! انب عمستتءام هكدا !نوهتصن هال ناس: :اع سانا لود



 ن0 1 ا هل هلا ا 0 دداسرت نهب تح زهق مأىلأ 0

 ثم ىمأأب لاتلامهش كل انا لاججلا ردد عمدل عقوامواسه .رخآ ىلا ان وأ نم هتداكح كوللأ ٠
 اهظعاح رو لانه ىلعاو سددت هريس ىلا هء جو روهيدذقلاض رهو ءةرمأ لكدا ةعاط واءمسف كلذ, تدض 2

 سبديرمىلان اصونأ ىلا« راوج و ىف ترف اسساونا ٌحاياحأ نملاوهألاءاقر ساق لا
 نعد ون هو>-او ةمدملا ىلا نيضمن ادع. لالا ةءددب هيراغنو نوفاخةلو دمالىذلا ناّتسدلا ن ب

 ى سمأو قر 0 اا رشأ ناك ف .كحو ىرزال اكل! نمىب رحاعزوعلا
 اهنعففد رتافاخأو ة>اح ٌكنمتلطأانأ اوقعلا كل هان هللا كوالا فءسكلملا انا ع داما

 0 لءمجلان متاع فانا كنعامت "همام رتيلط ول هللا او كولملا جام هل اقف اسمئاحن

 جناح ةعاطوامم“ 00 اغان اكربصن ىتح دعاس خت نونا اودجّو ةزتنأديرأ أ
 بهذا |اورثث باتكءلاستك نهاوعاخاإو دعاس ىلءنوناخ هاودهتند دقع دعو اناث هتاودراك[

 ا رد رلامق از هيلع لراما سلس و رقلااو ءافأ حةنسدملا :. زب نأرمأو ةضفلاو
 ضءب ىف تلاسةفاموب نيد الاه ل! مدد مد ىللذ ِك : كواملا فمسلزب لو ةداوةل-ءلىقنوتا+ ةاود 8

 ةدامو ىد اح تدضق دق هلل شاح كول اكنس لع ن ل ا ,اق ىف ىف له كل نبااي مانالا
 ترمأف ال مأ نيدمطا ارهسأ لهر 7 ًاوريصم ضرأب ىأوىنأت : عاو> الاى دصق ن كاوا هب أ ةرمم- ى 13ىف

 ادار ره» ضر اباموادأ ىلا اء-هواكوذرصم ضرأ ىلا !دعاسووه هوا دوب نأ اهمددتن مةعاسج

 هنيدمىلا| اراسو همأو هابأ عدوا ممم لاك نأ ٌمهعج مه دن ءادمةودعاس كل ذكو هم أو هدأت ولما فرس

 ىلامملاةم,دب وود كولا ف.س اعوناء-ربوتاحور ام ناهأىلااقا:_ثااذك أراصواسب دئرمع
 تاعامدلا قرغمو 0 مدانأن أى انوناخ ةلود عمدعاس كال ذكر ءاندأو شيع بيطأ

 ءاهتناالررخآو ءادتاال,لوأودو توم أب مماع ىذقو ىاللاىاذو توءالىذلا ىب للان اد سف

 ع (ىرصبا ا غث اصأأ ن سد هم اك

 ضرأب م .ةمراتلان مرحات ل-ر ناوالاوريصءلافااسو نامزلا يدق فن اكدنا (انمأ كي امو

 رباتاتا معلا عيمسل |هنااردتفريثك لامه دنعناكونأر 5 ذنادلو هلرحاتلا ك1 ذناكوةرصنلا

 لاومالا اع.تف |ك[ذد» و هنئدوهزي_ن ىف ءادلو ذخأذ لاو مالا كلَ "لرد كاغت مانع ل
 : :.ف عئاصقاشلاو ساضامهدحأ ني اكد 00 ذخأوةءوسلابامهموب

 ناكد ىلءرم ى- ساس: نيب وسلا ف شام ىمأ لرب اذا مامالا نماموب هناك دف سااح اصلا
 هسأر ى» عال ز وذا: ص عئاصل ادأول ا مسن أكو ت4 عأف هتذرءءاهام أو «تءنص يلا رظنف عئاصلادلولا ٠
 ١" لارما دس كاك وءةعسباتك 3 ظن. وهو هتعانصيلاراغأب . راصو مان عئاسضةظتاناو ٌلاَتَو 1

 لءةاثال ذدؤمفسانلان رم ناكذلا تقدر طلاق ناك | هل 33 ءار.دو الاد .<2نولوءشم 7

 نس>أايندلا فام ةعنص تفرع دقو نبا ىلامانأو عام باش تن أ ىداواب هألاتو هملع ىمعالا ل >رلا
 ايلامالك لانعتتكسف حايصلادا ازروشلردأو ماهته ||
 ىمعالاناد.عسلا كلا | اج أ ىةلىتلاق 4 ةئامعسلاد»د ن وءبسلاو ةعساتلا ةل بالا تناك اجلا !
 اهندلا فام ماد تفرعدقو نءاىلامان أو ما ماش تنأىداوام هل لاق غئاصل نس ىلع ةأاك |
 دقنكماو منمادحأ اهلعأنأ تدضراف ا وواعت نأ ىف سانلا نمريثل قا مدقوا نمسح 0



 0 و و د دج

 ١ اا 5 7

 هتياط نمو كريشأ كاس فود رض ملا تباودربغ تقول اذه ىف هلَرق نان ىلاكل ةعنت ملو ىضس"

 كلان لاا ةدب دب جونو مران ات: ل خددقا ذه نان نانزلا كا ءايريصافدورتام لعفتو هيددحو

 ناف هّدل ةقناف كذمالو مهنم هلاح ىنخأ امو ملا هياولأو ه» اعاوضمق لد ءامجوادحاو مممراصو لاء وش

 لدلو هركس ء ىلع كلور دة مالو هتذب ل>أن هركسعلاب ابو دامو كنمدراباطي لامهشكلا|

 ةمدابة دءلارمأ نم (ناك امامأو) واما مسا ىرح امأذه هن مخل رعأو كلذ: :م ممءف هقأطهي كل

 ىلاثء>رذ هد لذ كواملا فم_س ىلع ش 20 :ةن راها تلسرألام ئاهدلا ,تءعجا 1| مأف لالا

 نخذاولا-ةف كولا فس نع مهتل سو ناتسدل اهل ع ىلا تلس راف ثاتسلاق هتدح دانت اوان
 نأ م _ءماوت دوه دذعاولز' قرزالاكلا|ةءاج نم صاذثأ :ىمخلاذاوةر صم تا دعت هان ر

 تاظاّغاوا ماع نيل مااك-لا كلذ لالا هعب د5 دمسلا تءوتاملفا >ارو هاوراطو هذاو دسو هوس

 كلل اةعاجو ىتواك- !منوك-:ف.كل امه كلذ مبال تا اقواهماد_ةأ ىلع تماقوادم دشاط ع 3

 لوقةتوهذر ل ترادهم [كلذكو احلا, ت ناو نيملاسهينو-وربواذ ة.ع تو ذخأد واذن "اة ىلا قرزالا

 ىحوفو قرزالاّك لا !نبالتةىمثالا اذهنا ى مام اهل لاستف كت امح ف دح أ انءلعى دعت, نأى ىجنننال
 هنم ىاطأوه لاس هذاهمأدإ تلاسقف منال لجأ نم هيداعأو هيلا ب هذأ فمك هدد ى هللا ءامرق

 هدالوأ ووهةاملاب قرزالا 1ك هاف هلق ناكن او لاعتو هدف كم ءلاهط سوت امملاب ن اكن افانةمض
 لعفت مناو هر اندبوخاو ىد ب ذأ ىسءاب لابو ىتئاودعاس ا أن م هيذواد نم لكو هءرو

 حايصلادازروش كردأو » اماوحنوكست كلا تبر ىتااهسرتلاو ىمأ ن نم ل- ىف كله الد كرمأ م

 حاسما مااك- ]5 نعت

 تااقزوكل | نأ, هدأ اكلمااهجأ ى رسل اول ع 9 امعبسلا دعب نوعبسااوةتماشلا ةلمالا تناك امل

 00 رار اانا نان كولكل فيسرلفار :قرزالا كلا كلاب هذاا شان 5

 لن او هك-لم برخأو ىدب مهحذأ ىدحةامحلاب مهب ىتثاو هيذوا»: نم لكو هعرجوهدآلرأووه هكسمأو
 كمل | ماكل ز دنءؤاماز : لتر ١ رتنوك-:و ىبءأ نمل <ىف كمل «حأ القد. ترمأ ام لءغتو هنلا قت

 ناك د ل>الواهبامحأر طا رك طادنمي ءاعرو همال همار 1 هيلا هح وتو يورد لاب هركسعرمأو ل | 1 م

 قالو قرزالا كمللا ىلااواصو ئت-نبرفاسءاولاز لو هر كسب رفأس لا. هةنأمم لزالافازدا

 اهرباك او هتاودبايرأو اراةصوارا ل هذالوأاوكسماوءركسءووه قرزالا كلما ممكن اف تاركسملا
 ْ ىقيضوه ىذلا ىسنالا كولا! فء-نءأقرزأ ا هل لاةف لام ود كما ىدد نين مهورمضحأو مدوطرو

 لآ آان ا انعلاء ده لعنت ىدلو لزق ىسنا لحال لهو انآ أو ىج تنأ لاموشاد قرزالا كلا هل لاق

 ىلا اذكواذك 0 هأ اواهلكل اعالاهزه تاع ف.كو كورة ارو ىد. 5 هسا امو ىدلو

 هءاع تضيق .3ند لك ىتعأو ْكَءدءأان أو هريضتحأ أع .دلاب وهن اكن اف مالك || ادد نءلخهل لاو

 ْن ءاعزعأ اذه له كامام قرزالا كلماءإ لاستفكدالوأو تنا ك<ذأ نأ هتان ل ناوكادالو أن م

 مهعضن وكرلملاتاثيو سانا دالوأ ف طخ هنوك-ا ل اظكدلون |لاموش كاملا هل لاةذ ىدلو نه
 هم وانذم حلصأ نكس اهل عدا زالا كلل اهل لاستف مهبف قسفم ودل ط «ملارثمااو در هملارمعتل|ىف

 كلما ءاستوهدلو لتقةهج مة كو || فقس نيدو قرزالا كلل | نيد بتكر موباع علو مهتم محد

 ىأو وللا فس دخأ ممماب 0 ءووه» دنع قرزال اكلنا مانأو ةممامهفامض مهثيضو لا هش

 يي

 كل 0
 لك 1



 5 زو انادسملا كلج ارت هذان تلا سلا تناك 1

 ْ قس اة: قاع ن ملاعم سنا نءأن ا 1 ١

 فوسوكري-غر ازأال اول د-وع اظذ-أو كء-ىلءتومأو كمالغنوك أوْ هم قت أانأ لولا ا

 ْ ةيئامزةءاس تركن فتزوغلانا م ىلاءت هنياءاش نأ لأ ءم ىئءورمنس>و ىفذك م دعو ق دصنرظأت
 ] قو منا لا ةفىناث ا ظذ مت له ماا تاشلااوعأ تااقوامءأرتعقز 'ناهسأرتقر ا لب

 ْ كة اح كل ىضقأ انأزوكلا|تااثٌكلذدذوف دوملا ظفحأ ىناءاملا ىلع ضرالا طوءايودأا غر نم

 ريظنال ىتااهك اوغلا نم لكوهمأ ج رفتو ناتسلاىلاةعاسسأاه ذ_هىف رنكءاونلاءت هتناءاشنا
 اريخالانوك» الر كلل :ن أش ى دعم نددت اورضعألا وش ىدلو ىلا ثعبأ ىح اهاشفاءث دل ىفالواس

 ند اممافاسفن طف لالا ةعبدب هتنب ُكدو انىحأو ءجرالو ى لازاله نال ىلاعت هئاءاشن ا

 اهدنعنم جرو !وباحرواهيدن لءقواه 1 ماك ١١ كلذا مم «ءاملف لولا فى_ساب كل ةحوز 1

 ىرأو ىلع ىذت: اطال تاأقو هب راملاكل' ؟ىلاثيغتا اهتاكزوشلاامأو كأم بدلا ىلا ه وتم 1

 لابهش كمل | ىلعتئتو ةءراجلات>ءارقىدنعهي رضحأو نك امالاوراطقالا ىأ ى همرظن او لانش ا

 راص هنأف لولا فم كرا يد ناك امامأو# اهرمأن هناك امانه هفادتع ةرصخلاو هبت عد جأف ا

 نمواذه نبأ ن ماولاةذ هورافن دق رزالا كمل! موقنم مهونال !انهةسمخاذاون امس | ىف سرفت 1
 هلاسوو ةلممهملعلا نانا ممضعمل اول اق مهنا مقرزالا كلا نبال: ىذأاهلعاو ناك || مه ىلا هيغاح ا

 ٠ او دقو ناتسال فرط ى كولا قء_هنااو !.هونأى ل الءاقال.13 نو ثةءاوراص م هنمربختسنو ظ ظ
 دقرادع م أك هناف«نهنوتاحخة لود ص الو قرزالا كمل | نسا لتقف ترمدقام ١ك || بأ هلاولاقو ْ

 4 اتقدقمهل لاقو كو ا فرس مهيااريظنف هتلَمَو فدك وادب تصل اما كم .ةهنلانأ الواو هب ركم ا
 هيلحر ىلءناتثأو و هيما ىلع نأذ :اضمةفهل_:ةىذلاو هم 1 55 .دافىذلا مالنا ذوب ا
 هناوراطو ولج مهنا م معدل أ نموو دم ول نيت لسا يد هذ ىلع ضءقرح ”الاو ا

 كدلول :اة,ك انّمح دق نامزلا كمي اولاَو هيدي نيب هوفقوأو مهك-اه دس : أولت ىح نيرلا طاولاز مو ْ

 قريع ىرصد رولو ىدع 5 ةشاتسو ى داو :ةره قرزالاكللاهلاستفازسارالاو 1
 كلانا ايناك زال هناؤ ف ءوهملاغأ ن كاو هتاةةانأ منّك اولا فمس هل لاسةف كءم هل ف بن ذريغيو ْ

 اذوب هتلئقو ميؤقسفدو مومادأ ندد و مهتم قرفغ»وديشملا ارصقلاو ةإطءملارعاا ىلا مهبس هذ وك 1 ا

 لئاقوهاذه نأ قرزالا كلا دنع تثقرارقلا سه وراسذ :ل|ىلا ه-ورب هللا لهشو ج٠ .ءاف ىذلا عادنا ا

 هرمأ ىف ىلعريشت اذاسو كشرمغن ههلا<عالو ىدإو ل اقاده هل لاقو هرمز وأعد كل ذد: 8. ه كمال,هدإو ا

 رخ [لافواوضعهنم عطقاربك الاربزولا لات 2 لعأف كو أ تاذعىعضأ نفعا "-- اهلئةأ لوف ١
 رانااناهوقرحاواه.ج الرا هلأ رمطقارت لاو هط واو ءطقارخ [لاقوا د كش أب ريض موي لكةيرضأ 7

 ةريضخ هلريمك ريمأ قرزالا كلا ذ-:عتاكو هيأ رس ماكتن ممم -حاولكرادو هوءل صارخ[ لاقو ١"
 1 ا عام ف كاوأ رلاوامااككللوقأ ىنانامزل كل هاب ه|لاةفروه دل لاوخأ.هفرهمورومتالاب |

 ماَقذ شف هفلا خالو هب أرب لءعبو همالك ع مست كلما ثاكو هئاودسءئرو هتكءامهري هوه ناكو 37 اء ١

 لهرمالا ا ز_هنأش ىف ىأرب لَ ءاع ترشأاذان امزلا لما هل لاو هيدي نيد ضرالا ل قو هيهدق ىلع

 لقت لواذه تلذق تن ناكل ءايلاسةةنامالا ا .ةقنامالا ياتو

 ا /
 ا 4



 01 مار نول 1 :!مياع لفن هنداذ انر هرم اوردلاب عصرمرجالا

 نةاهطح م ادق اوال رىلءاوءّضواهلم ةولاهذ !ا|كإلة ذب ةنداءا اب ةشكرز هباش دلان امة :هرح وسام

 تس نأ ن م كل د تالا كل دل انس اذا س الا قرظن المل ايتن رزوشلاءادق قرم هلا كطرا
 اك افلا: 11 1-1 يدى انام نموت اك ااه رع نموانوذىلات اصوف.ثو 7

 ىلاعت هني ا ىلءا ماك |( اه :رطاخ ىذرتستو لب اعاهفطمت سوا ندم تدءضثو 0 8 ىدر اح ل دن ىت>

 قما4تلاقو ةناحر ماهم ناكوةءراد اكل تداناا مدي ربام ىلا كا ..2و ل ءاءاومإق فطعد

 ةرحتن أف موملااذ_هىفامية.ضقناوااضق ىف ىنرأمت الوموملا|د- هى ةجادلل هذه ىضقت نأ

 ىتدم_هاباسأ تااةف كءاعالا ىرس ءرهظأالو ك:هزعأى دنت ءنوكمالو م ارك الاكل ىلاست هنا هحول

 ىلع ىسسنالااذ- ا ا ا و اا رىلء كل اميضقأ ىت» كة-احامىلىوقىءعرونو ٠

 تاداذاو ه_ءاع ىلظفتحتوا توخىلا+_ءلدوتو ىلأ مأ يدع دنع راناسي كاد وو ١
 نمو تدتأ قدر لق نموتنأن دأن مهل تلاقو اهمدو لاعنلاذ_خأ هتأ روءاناو تنأةمدخلا

 دنمن كلاومضقأ 00 0ل ا ث أو لاءنااهذ متذخأةيءىأنأث نموناكشااذه لا لامر

 ىذلاوهورمصم كلم نءاوهوانه هت 5-ىذلا نأ ىتددم_سأب 4 ىلوقوا مياعى سو هعرمس ىل داك لذ
 دقو هااس اهببآىلاا هادو أو نوف ام ةلود ةكماما صاخو قرزال اكلم نب ألد ةودمهملاريهقا ىلا حا ار

 اذهامأ كاع هشابا4 ىلوقكلذدم« مه, أ 2 ىم أ ةفاس ممم السد كرمت ولريه تأ لحال كملاهتلصوأ

 وهو ةعاضئااوةءورااو ضرعلا لماكءنا ىتد.سأب ا ىلوق كلذ د هذ معن لوقف ى :دءسأب عام باش !

 ىتدش نال لو ةؤهت-اح ئدىأ كال تلاتاذافذ دءجلالاصالنارئاس ىو دقوا هك اهورصسا للا
 مك دارا :دملاا ملعتلاطدقف جاوزالب هزاع تدبلا فةدعاقى 5و ىملاذلل لوقتو كل ,اعلسأ

 ىف لمعنف.كو كل تلاقاذافتانم لا لثماومأوا هونت اما ممتد وزئام ىثىالواهحاوز مدع

 ةراغى ءاه دارم لعامل ل .هن ندقو هنعانر يخت د>أاهرطامن ف عقروأ ا دأ فرهآ ىهتناك نافاو-اوز

 السلاوماع ن اوأ سلا ى<وزب نودنرب 01 -:1كل لوقت كتخينأ ىتد.ساب ا4ىلوكالذدنعفن ا« أم

 ىأ أره داول» اطعأ ذرصم كلم ىلاءا هلال _سرأد- ةو ىف سدصت هل ن نكملفأبقلا ف ىتروس هل روصو

 01 710ابلا نع سعاد ارميا كمالرو وتشرب ند ىثروص

 ضغهل تااقو كولا | فمس تام راملانا مث ىل < أنملاو هالا اودئادشلاريك 1ىباق »د < عوج و ىلع ْ

 ناتنتلار ا ل هو نأ د 2 هدأ كلا نساأن هل تااق هعامد_ ء. مودل اىلا ءتراطف لءفف كنع

 ءلولملا ف .سهللار 5 لوم ا -ه ولما فدان لدا ةذاح رم ةيراجلا | تااقفمران اس وهو ٠
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 اههنمبرقفىراوجلا متم دخ ىو تقلا ىلءهدعاقزر تا اىأرف نادسلا فرافن أ|ب همتمعدمو لصحدو

 بانموتنأن هزوغلاهأ تلا ةة لالا ميد هأ هتفصوام لءفواهاءقولاعنلا ذأ ردا ع
 ىموأ 0 0١و لاند اح ده ت ده“ ةيءالو ناكر ا .هىلا كب ءاح نمو تفادالءلا ىأن هو تلم ا.ةأ

 م مادة ابدأ ,ا ماع تاو ةثاح رم هن راسملا تلد كاذدنءذ كلا مضقأ لو باح ىلع لت أق

 تاناةءاواياع ترص مالكا اذ_هزوهل ا تعم إف اسهل هتااقىذلا لالا ةعيدب ثيدح تئدحت

 ااستسا حاملا دازروُس ءاردأو « ىقافتا: ناو سنالا نيد ل هم نبأ ن هامل تااقداغ#

 حاسما مالكا
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 لهن م كادد تدجحام قى ا ىضم م مار م نا

 ىنانىونلا لوطن م ىهن+نافو فندنهرعم ا لاك ى ل ل 0
 ىف اكمارب دةّر لع ىد فقل دولاو « ىلمأ ى-م:ماد هو ىدارعاذه

 تالا «ذءااء لس راصفماسهلاو ىنشعلاهدنع ككوادد دشعاكت ك«هناعث
 ملام تمد ءال لع, اعمالم لج 1 ا رك لكو م.م نم ا

 لمع بمعدل االردل # مكمءارك انا م ءاعراغأ ع ل .ةمو سا م لو

 ىءورت ىهورهزلا وضااى عار ل ل .اعودو هردرب ىسالا ناف 5 ّ . نعمت اننا اوهطقت الق

 لوقألاؤ_سلافمالث ىأف « ةليحىلالوريدىل قسلو « لوط م 0 رف ىلءأو
 لوجود ناسهولا نم مالم « افدلاةعاس ف هللامالس كمل

 كالا 11د اندر هنأ

 مكاوسلا+لازاحىذلا اذن ه « قدارأو ىشت م ل قداساب مك ريغىدصقناكنا

 ىشاشحو ىدهم كف تءاقا « ىذلااناوىوهلاوامأن أ تايه « يماسقه-فن "الموقت ىح
 كاع ل,ةأتافاخأ ىا كلا !نيااد لامملاةعب دب هل تلاةفادم د 00 ,هرهشنم غرف أس

 ديسلات أ لعاوال ا مهر دغوزل ءاقمهريت ناك انعرسنالاناف ةءالوةفل أ كنمدحأ الف ةملكلاب

 لاف هيلاا نع ضرع ممم ندد اهريغىأر ان! داب سمقلب ذخأم وأ لاا ممماعدو اد نس نامدأم

 ت2 توماو دهملاب ىأ هتئاءاث ناانأوءاوس ىسالا لك تارا ىنمعا» كولا فيساهل

 لاما هدد هل تااقق لد هلو لوقأ ام ىلع هّللاو لوةأ اا ةفاوم لءفأامني روت وسو لءاذقا

 هللأ مد ه-.-ا صن ان نموانضء.نوذالاننأ ىلعدها هنو كد دردق ىلءىل فا> اوني .طاودعقأ ش

 الك ناافااحتو همساصدب هدد امهم لك عذوو دعق مالكم !!كلذاهتمكواملا فس معالق هنمىلاعت
 نمايك استوةيئامز ةعاساقناعتامما مث نان مالو سنالا نمالا دحأهم .-اص ىنءراتالامرنم

 تاسالاهذهدذ: افك اواملا مم .س ىلع دولا تاغوامهحرفة لش

 ىتدفمو ىلاق» ارمي نم نأ ىلع . ةعولو نمش اوامارغتءكحب
 ست نزاقتن عري_صق ىعأبو « مكر عذ لوطنه مال“ الاتداز 3ك و

 ةققح عاست الادع: قاض دقو 5 ىسمأب :ض» مارال معدوم 5 ىداحت هسنع قاضامم ىثرد»»ق

 ىصغ مقسلاو مالا الا ٠ نهاربتو 5 نقاش نفوز « ىلوت ةوللو< الىرأ ,طصالاسم

 ىثكلاهجلاة عب د,تماقو ىدع كولا فءسماق كولا ف سو ىه لاه 1 اةسدب تفل #نأدعب ,و

 تءضوو لالا ةعبد,تدعقمثا ارهخهن الم هءئأ :ةاضن أل ماحو لكالان ا : ةلماح ةيراحاوعموا بأ

 !ةذاستو مالسا ب هّتقالف لمقأ دق كولا فم والا ةعاسريغاثكع لذ مادملاو 1 الاا ميدي نيبةيراملا

 املا مالك !|نعتت ل حامصلادزرجش كردأو «ادعقو 9
 ةعبدب نأديعسلا كلا |اهيأ ىنابتلاق ه5 0 0 وم.سلاو _تداسلاةلمالات ناك املق
 نابرش ونالك أءاد_هق حمال سلا هتنقالف كولا فدسءاح وتارشااوماعطاا|ترضحأ انا لاسجلا
 دكطانمو مود وضتمةريمآ هع ىرتمرانات س تا داذا 11 نبااب لالا ةعبدب تلات هعاس

 بهذلان نمت ىلع هسااحازو كى رنكاناف ل ءاقوقو م. لنا لتداف 00 و ,رح نما مناط و 9

 ََُت هلل م
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 : تاسالاهذهاضدأد شنو ادب دشءاكب كن ع

 مكري:اليمأال لا لممأ ه لوط, مار لاو ىدارممتنأو « اهدوقرد زيران ىدنك ىفو
 لءاعهزمسلتلاوهةءضاو 95 هفد» ىلا لأ نماوورت كسا 5 لود بدملاو مآ !ضرودوأو

 لرع اةمدأو لا ملف « اواضفتواوهءناواودوحواوقرف
 كاف-لءهداقرلا ىنافحو « كاوهلدوم ومهاىلصاو نيتءما|نب ذهاضنأ د شنأو لك م

 ىك احودامرشهللا فك ان » ىدعغكنأ لوسرلا ف كحو
 دشن وهوارب ه*ناتسا| فاش امهآرفناتسلا فه ءاعشتفيرصتلا نم جرغن ءأطرتءاا دعاس نا م
 رطافةرزس نآرعاانمواثد 5 نه قو مءظعلا هنلاو هلئأو نيّدسلان يده

 ىرماسم دات كصمفثوالا 5 عزل ندنسا 2 ف فرطلا

 ناكاماذه هك اوفلا نمنا8 أيوتاتسلاىفناحرغت» اراسصو هوخأدءاسو كولا فءس مودا م
 ىلالاهملا ةعيدبو ىه تتأا ملا ماقنوتاخةاودرمأ نم( ناك امامأو) لولا اف ءسو دعابسرمأن م

 د_ةونونا> هاودهنمهترمأام عج هءفاواءؤوه-تئزلا عا ونأنما دما هتةحتأنأدم» هءفاتادرصقلا
 هءلعتسلا» ىؤتلا كل ذلا-+لا ةعب دب تأر اف هيلع سادقأ بهذلا نماَنْت لامدلا ةمد دماأو دعأ
 لامملاة عيد, تلك ًاةةرخاغلا ماعطلا عاون أ: مادلنا تت أ دقو نامسلا ىلع فرشت ةقاطا همنا <ناكو
 اهترض-أق تان واملا عاونأ, تعد ٌْمَتهْتك !ىتحاهم-ةاةنوناخ ةاود تراسصو نوف اخ هلودو ىه
 تفصو مادملات الآر بارشل تأ هاهنا امهم ديأ انا غو ةبافكحلا سسامماتلك أومادقلا
 نام ىه ب رسدتو س اكل "الم لاما: ىةو الم نونا ةلودتراصو تاساكلاو قدرابالا
 نام غالاوراسمالا نم همفام تن أرو ناتسلا اذ ىلا امنا ىتلاةقاطل نم ترن لاما ةعن دن
 تعءمو دعاسرب زولاهفاتو ناةسلا ىنرث ادوهو هتأرف كولا فس ةهدىلا ةتاغتل اممم تحالف
 ةرس>فاأةرظنا كلت امت.ةعأةرظن هتراظن 15 رازْلا عومدل اىرذو هوراعشالاد كن. كول !فمص
 حاسما مالاك-ل | نع تمكس# حامصل اداز روش لردأو و«

 لاما ةءيدب نأديعسلاكلاأاهبأ ىنءلب تلات( ةئامع.سلادعب نوعبسلاو هسمادلا ةلمالا تناك اف
 نونا ةاود ىلا تقتل ادرس فل ن2 ,رظن هيرظقناد_سلاقرثادوهو كلواملا ف.ستأراسأ
 تاو رئاحوهو ناتسلاقهارأىذلا اشلاا ذد نمىتةأاءاس4تلاقو اهئاطعأب رلا بهل دقو
 كنكمأن ااه تااتءارنىتح اندنعهروض-ىفنيئذأ:ل_هنولا ةلوداحلتلاقذ نافش بدل
 كح مدقاو انما دهصا كمل نءاان هل تااقون ولا ءاود هندان كلذ د تهذ هب رمض -أف هن مضت نأ

 ةعيدب ىل_عورات مقوالقريصقلا ىلا دع_صقنوتاخ ةاود توص كوالا فس فرعف !:اءعكلامجو
 ل-هقو ضمن مث ه:.ثغنهىافأف د رولاءامنمالءاةنون اخ ةاود هع ت رقه عا شغمزخ لامجلا
 اذهنأ ةك.1ااأ مت أ ىلعانوثاخ ةلود تلاتة هأ اجو هنسح نمت لامحلاة هب دب مادق ضرالا

 نه تالا ل ماكه_ءلع ىرح ىذلاو هو هر دب ىلع ىلاسعت هللاءاضق» ىلا تناك ىذلا لواملا ف.س

 اهب ىنب ى>دوهعلاب ىف نمو تكصذ دقو لامجلا ةعب دب تلاع كرظني هءاوتت نأ ىدصقو كل
 ىدنعن وكم الءافولامدعنا ةكءام ا تأ كولا فمسلاةفةدوم م4 سل سنالان ال باثلا اذه
 ' تاسالاهذهدشنأواهيد» نيد ىكتهنا مث ءاوساذنا لك اموادبأ



 نين لبق كول فيس و اطعام كامرا نر دا ضضتلاواءادملا لج 1
 هل ه ىءاقو لم اطق حر رايق كروس 0 ةهسواد نأدارأو هاو كرللاف.اعلا

 جاسألام الاكدلان 7 و حابصا ا يي كح نما ناكرئادشلا

 نولأ اء هاودنا دمعساا كل أ ا همعأ ىذلن تلاق 1 ءامعمسلا ده: نوعمسلاو هعتارلا لب الاتناك اذ

 ا ةروص هم ءةىذلاءام هلأ اههس نأوأ هاب أ هقش عوامل كواملا فمسةم ل - أ لأ جلا ةهردب تريخأ

 لاو هآلا ٠ اا تن ايل نما هل ءناغرامادهت- ام نم جز ةروملا نباع نيحو

 نوكد الئ ءازهتانونأ < هأود نمتاهخو اهه>ورجحا دقو لامملا ةءادب تلاقذ كلن ءوان اقام

 ل ب بسو كوالا سا 1 ست نواح هلودتراصن ناسملاعم نوتة السن الان اف ادبأ ! ٍ

 ىل-الوىلا فت هللا ل_>ال ىتخأ اد تا اتى هناةصاسأر 5 ذَنو هنرلع ىثت لزب لو ؛سورفو هنري سو

 هرف كءرط الو هعمسأ ال هنءاوغت ىذا مالكا اذ تالا حلا دعب اتلاف اك وأو هعم ىئ د
 تامث «ةهسورفو هتريسو هنزوص ن سو كولا فة < نم ئد اهياقف عقد ملوأ رش هنص عمت لا هغاكو !

 مد انأما :ءعرىدلا الا قدك ل لاما ةعيدماب :لوذةواعاجرل: ءاوأ عرضت ترا نونا هلود ٠

 'ء لمذملا ارمصقلا ى ه] تافك-5 ىنافاذه الك ى هل ن أمالسا |هيلعنأو ءاس م متاح ىلع ىذلا ش سددلا او ٠

 هند لا أوىرطاخ ل_>الؤد- >اوور لتر هت هد ربثأ 1 ءاعهللامف كو >و هيرأى 1

 :رم ىه> و هيزأ كل + التل اقر تدضر ىتحاس باد رواهبدن لمعت واهلا عرفت ال :تراتعا

 3 الارصقلا ىلا تءاجو تجرنو !هباجروا ال نا .ةو نونا هاود ب13 اط كلذ دن ءقو ل_دأو ا

 بارشلاىناوأ نان : وبهذإ انما «_.5نيصاب و«:شرغ,نأ ىراوملا ترعأوناتسلافىذلا ٠

 1 ناس ااحام ةوور  زودعاو كواملا فم ىلعتلخدو تماقنوت اخةلودنامثةقوفصم '

 راو قو اوس نايسلا لا قول تلانومد ارملوص-و هب رأغوابكولاافءسترش و
 لاسجلا ةمردب وانأءجأ ىدرهتلافنهمدحأ |اكرظنسال تمص سان |!سعأ نعاس فءاورصتلا ١

 نما: ار هالحخد إف نوقاخ لود«. .اعام تلد ىذلا ناك !!ىكااه- وتو دعاسو كولملاف مشع امو ْ

 كولا ف.سنامث نامزلا نهةعاما_! ناريشلاو ماهطلا كانهو د ئءاسولا هياعزابو هنمسهلا
 يا لعدن هير رج ينس شو مانت مارعل و قوبل ةسيلع جاقو ردم ىاضق هتقوشعهر نا ْ

 فس.لزنو دعا سدءةذْل ءااء جأ ىتد عمدت الود اكمتنأ دعقا نأ اد هإ لاةفدعاسهوضأ هممت ئ

 قوكلاهزه دقو ماس لاو قد هلا طرف نم ناري> مارغلارس نمناركسوهوناتسلالثدوكوألملا
 تاسالازهدثناندح واهءلعباغو '

 اكزؤرمعق ىدنمو 12 1 كاوهرتءأ ىف 1 !ىدج جراف »ع كاوسىلام لالا ع. دباب ٍإ

 كان نمل ادهسءىلءأ لوط 8 ىل : اكد نما لد ىرهش تءأ « كاوس عن !ىلتلاىاذق

 5 اتسم ىلع ىوملا ف ىنطعاف « كا اراىنأ مان اق ىسدق و ىف لن نأ مونل!ىرق أ
 كادفنوكتاد_هلاعمجو 5 ارورعو 2-4 هللا كدأز « اح تالت ١

 كاول تت حالما مج و « ىئاوتحنن_ةشاعلارم

 ىرا ارمسأ تا ةااريعذ اهمال #4 اددأ ىر عب تدع أ نسما ةعد دب نهتيلايذهاتيادتناو كيت

 ىراض ادع ميفف تكسناو 5 اهنا امم فى ةطنن تقطن نات ا ظ
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 ردا وليك كرار كن ا ناش انا اننا .فه نم
 لوغاويةةريزجلاه ذهن انوفرءداوفاكر لوغلا كلذ نم اوفاذف م_مباعانعصو اواهأ ىل انرشأ دع ىلع
 لاذ باين ةرصر م مما رقوأن اج © لطاغب ممل اأن أ تورم ااوماطق ني مهد" الا لك 1

 سداو انام نيممدآح انشالا» ذه ىر قنا ٍ رشا ءماد رضي اذ د سن اكو باك رانمدعاو

 ايل اوس نو.ءدآاذنأ| اوةةحمالقانماوررق نأ ىل الما قال اا انتو اور اس مهنا مث نالغلا ىز مهبل

 هكاوفلا ن مىسور زان هان دوزتانا منار و توعلاا لوغلا لدن مه ريشو مال !| ممماعانددرف

 مالظدادزاو عب «راذماع تراث كاذب هوما أ ثالثة دم ةيمط ع رفا تراسو بكرا لااازن مئاهف ىلا
 ١ فاهعاول انظزعو ثرسك-: اة لمح لان "راب راد نا ةدحاوةءاسر نا نر

 حوللا قو ترص ةءبط مير ك تأ دقو نب هوداق راسو هتءكرزاسمممحوملا لعد ىنأ مظعلا هللا

 ترص دو هن. د1 |هلله ىلاتهلطؤ هم السا ايرما |ىل !١كاعت هتنا يلدا ىتستين مزال شل

 قو «ىلإتءتأف ربك الادوملا .] لل صحو عوبلا رشا دقو عندا معردأألاد بوادي رام رغ
 ضاقوه ام هلل ىذهةد يح هنمشت لك آو هعمد أ ىسفن ىف تاقوءام ةلااذ هتدأقو تد راو دقو هنيدملا

 را نتمتع ه-:عىنوذد:ازتنو هنوراظن ,س أذ ااوىدب ءانقلات ذ - [ىنأاب 0

 هل 1 اللط ا طخ لمده لهادشت ف 1ك ا م ىنوذء#و ناماهلا ىنذ اف رضقلا لا ترغأو

 نو اخ هلو دون أ كولا أجاتو ثأر أ فرس عمنانإ# 0 ىلىرحاع لئريدأدقو

 1 .ىااكامان اكم نوفا ةلو دودأ كو "0000 .ت كل ذنم مامتذ دع هسرب زولا ثد دع

 هناسح | ىلع هرك-ثنوهعم ُن دعتو كولا افا كل كانوا الود تركو دعاس هنخ أو اولا

 خام ىتح هدارعف ىح أ عنتلاف درع عولا قل دعانا كتدذا) ارااة كمل ا اسأ دعاس ريزولا لاف

 فسرمأ نم ناك اماذه اذ .ءرقوا سفن تطدإ تااقو كو ا! ملام ىلاعت هللاءاش ناهدارم

 عودرب را.ءالااهباات اصواناف لالا ةءددب ةك- !أرع نم( ناك ا دعاس ووو كربلا
 لاو ىل-و ةءوب هد زفاماعمالااو اهت راد زنمدنالت لاف انك ؟ك#واهبأ ىلا نوتامن ةلو دا هتخأ

 اهيةمع نيدأ تامقوا مةناعوامملع تلسو نوناخ ل ودك ااا ماءافا,اكم نم تررقاإ ةابلاتهحوتف
 ىرح ىدىأنوناخ هاودإ لالا هءددبتلاقفنات رد ا مث :ةمالسااب لاسملا ةءيدب ة كعلم اهتن :هو

 نم ق'الذنا ىمأةتاماد رومالا نمىل ىرحاع قيلاستال اا نوتاعتلو هشلاقف هءرغلاىثإ

 ىل ءىود> أ دقو فمشملارم طاق تنك اى اء تلا كلذ فدكو لاجل ةءيدء اه تااقف دئادشلا

 اقل, [راقاوالا ف تلاد رولا [ىلاهأَّوأ نش. دله. م اماةدح مث :ىرزالا كلا |نباه-ف

 قرزالا كل !نبا لة ف.كو دم -_كااردقةلا الهو ىَّتحلاوهألاو دئاد_ثلا نه ىساقامورصقلا
 0 :لاسجلا ةعبدب تدعتناذو ه ىلا لذه فمك وف.ذا# اه ر_عواك-اذاولعح وباوبالاءاو ف.آو
 ناك هت: اكد ماك خا نلادوراو نونامتلوت كاان تا اهلا برغأ نهاذهنا ىتتأان هاو تلاق
 م كل ا و يقشر كاان ارهاب لا تفسأم لالا ةسدا4 تلاثقف كلذ نزع لنا لدن

 ىك سالو ةلادو ةعانع ىد رهشاف ى د نضاقو شى أن ةرمملا الأ ىل قيماطق اه :أ فرعاانأوريثك

 ىلا كوبأ هل_سرأىذلاءامقلا فك تروصراقت انوار دامك اادو كلذ ٠ نها د نقال ا

 رصم كله ناوفد نب مصاع كمل | ىلا هل |سرأ لب هيفامراثاب لوههشن لذ مالس بلااممياعدواد نيئاممأس

 ن0
 ا



 أنام عملك اهيذ ىتاأ فوءضل | ا أرفةرا |ءأا كلَ اد اذ دو هولك: ىل اننسف همنا[ ةقايسشلا ا 0 ع ا ع ادار انم

 ىمكقوأ ىذل ماد الات فو. ص ن2 ملاذ 125 مث نماذلاولاةف مك 0 مك ظ ىذلا لو ةلااذ هئثاعأم هللا ذلة فرع انأرخ " الا لاتو ضدرءانأ مهن م دوحأو لاتمماعانا ند نيك ٠

 نأديرب وانا عأ دقو مدآ ىم لك الوغاذ- 3 مظعل | ىلع لا هللايالاة وقال لو> الثوعلل اذ هلو

 انممع فركو مهلانا فانا شم 58 همء؛تقولا اذه ئاواقفل ونلا ادهم كا عأ فكم انا ةذانأك أن
 نيغهنماورشأو نيالا ذهاو ذ قر غسل نم محيعت من :!مكل لو رتل نمل أدقانب مكن اهنا

 تساحو ضرالا فةرفغحترغخ ل٠ ال1 صالخأ: 1 ايه نو ريست هم كوبرسأ

 لك ىمنملرأنو احدق ىناوا::نبآل نو حارما يسرع .لع لوغلا نودلملال_دةعاسدمب اسبباع

 اهأفمءللام 21 ىوشأ ىت>هنماوو رشاو ناالااذهاو ذخقاش اطعربلا نم تح َمنأانالاقو احدقد>أو

 ا ءانكمأو تمءعو ىمعت حار دق»آ تدتوةرفملا ىف هتقادو ىف ن 6 هدد رو حدقلات ذخأفانأ :

 اممعف مالا أيرش :امهنأف ىاةءفر ناسذ :الاام أو فال لوةء وك صفد ودو عدأو كب :|ترصو ىدب
 ىلعاموالي زد فدجوف عالم[ 0 برقوةراذملا باب قلغأو هتعاسو هتقو نم نوءلملام هو

 تغانم ما ع :اسو مان ءأ 1000 0 عنو ار كر سو

 ارجخن الم قزيءاح مث 00 أوال اف قم ريا همدقزءاوحرراتلا ىلءاوعذرو مانغالا محل ايف
 خاوسالا ترك ذن“ هل-تةأ فدو مو. ل!ىققرعهنأ ىمفن قتاقثر موده

 ىلهسو تددشو تق مثرملا لثءاراص ىتحام ماع تربصورات هلا قاورتسص و نسا ممتلدخأف

 هيذرع ىفام-متاخدأو نوما لان متن رقتو ى د 55 دل نيؤيسأ |تد أو قاذفات مو

 تبروذ ىع تأ دعب ىك -ءنأداراو «ممدقىلءامتاتحو رلاةوالح نم ض نة قوت هيلع ت ”اكئاو
 داو لا نوعلملا اذه ع هلمهلا ف. ,؟هد-:ءنيذلان ا 2 تادف اذ ىسدوهوةرا هلال أد هنم

 قل اوقأ ىدحى 5 امودل2 3 ال.ةصاف.سام د ةقاطلاهذ ده ىلادءصاو ض(مادعاءأب مهم

 هناق هطسو ىف هيرض اوهدخ لاَؤل> رلا كلذ دذعتدتأو فءسل!تذخأو ةقاطاا ىلا داعصفب لمعت

 و رضوهملا تدق مول 4 ءاتاءمعلاىلاءاعةىردلان مسدد دو هذا تيرحو تمةؤ لادا ف توك

 0 رخال اكدر[ تلا كلو نعاس نيةصترا_صق هطو ىف فءسسلاب

 شدعل ل ترعال هنأق منان ةيرمذ هيرضت الف دس اىلعىتادىدلالاقفةيناثةيرضديرضأ نأ. ل

 حاسما مالك! نعت كسف حابصلاد ازر مث كردأو « انكلمو

 لاتادعاسنأ دءءسلا كلملااهمأ ى 0 1 ”اهعيساادعب نو ع.سلاو هم املأ هل .الاتناك الف)

 تهمه هدنان ةئريض نرد انلتق تداول ء> لد راد ىلا فما اي لوغا| تد رض ا

 انكم وٌسدعن لب توعال ءزاف ة-ِناث ةءرض هيرعضتال فهلا ىلءى ادىذلاىل لاسةف هرضأ نأ ْ

 لعلا همم جبران ءدوةراغملا قا مق لد -رلاىللا ةفنوءمل ا تاذ هيرضأ مو ل>رلاكل ذرمأ تاثتماف
 مانغالا» له نم عا ع ل لع ىعبام هل تاقذ عضوم ا ده ن مرا فران اضل

 مانغالا هده نم ةنعأن نون رودس تاك اذهل ان يطرب نادل برشاو



 نك ل كرام نسةءاج انآ تماطل "نا بأ رملاتقرغا1 كولا فدسام
 نذوا يل ءاذماطفة رز ىلع ىلا ودق مير انام 2 كلذدعن م لع اكره: دمرصلا فاد راسو

 لث«ماوقأ ذ .اعجرن دقوالارعشن ذلك الابانا: او هكاوفلا نماذلك أوراعمالا سال دف عامج
 نهى ل رىذالت |ةذانري مترص من تافاءاوشمأ|ذ !اولاقر انف 1 أقوذاو هك روأذ لعا او.ةوث تن رافعلا

 روان برضو تومأ نات دلك يح قر ىلع ]حر فل مااكأا كلذ ىنم 70 3 5 را

 ملال 2 تنوع دنع قياعوو محو ىلع ضرال اف تعوذ ىرملف قمنأ تننلف ىرخالا لرب

 ىرثمك-!!نمراءالاةريث 11ه لاو دار تو دا اح ىنافرع تءقو تدك سشطعلاو

 رامدح اريذب ىثمأ تقو تعيش ىت> ةردهشلا كلت ن مسك أقمت 1 ىت> ريدا هزه نم لكى للاسف

 قرع | عاشر ىثم دعا ترص قاتلا !قوفاسلارو صدأ | كلذ طن ى> لءلقري_عد هثهأس3

 ديقانع نمأءثانمجاننأ قفت انك ماراح تدأر امىرع لوعرو كهذذد ب ؟اروهولورخا ا

 انريصف ةريمك 5 رب ةرذملاكل: تراصفانل-ر ايهانسدن| دهن ةرفح مان :هسو مح مايالا نءاموت بذهلا

 ل الا كلذ تدرمض دق س ءهلاأن د_د>وةهرفملاثإ للان: أ اوهدم

 توذعتو نوص ةرث مكريصدو كهو- ور مح ىذلل اماول 2 فقر 7 )وش نءصةرق توا طوس

 م4اناةفرمال أعقد فرع اور تا واقف هع لاول ابنوديرت امو اذه نعانولا تال ملاذا

 امإَوأ فرعدال نعلاموركىداولا كلذ ف وضرءنهالو ط هل فرعذ ل داو ىلأاذب او.ه دو ىنءااريصع

 نءاوعجااذااولافة فوطقل اىلاد ءاكو الطرز , رشعردقأ مق ىاأ دم أد ةائمل| ٠ نه دو ةذع لكوادرخآن م

 0 القريمكلظضوحلان مريك ًاةريبك ةرفح لا اوه تد .أرو اريثك أش هزمانهمعفاذه

 انلاولا فه هون رمت ئذىأف ءاوتسالا د خاب اذه مهلا هادو امر افق ل م اهذاك ان اهدواذ 0

 اودقر ماركس: م 0 ا 1ك ف كا ةمريجاند_:ءعناكدنأ

 هللاي الا وقالو لو> الفاض:أ انواك أ ان ىدأت ءل ربنا ءالزه ىف ؟ءامأ انضعملا: 1و نيئئاملا اواو اكو

 مدان منت مه نأ ن مص ومر راستو مال 23 مرا لا مرياعىوقن نحن ن“ او مظعلااىللا
 أنرمصو

 متاتالذلاتن هلكورع اف نولوعت ىدئال مه اذا ةفرعا ذه نولوقمف موب ةسنو محاسجلا كلت م 1 الع

 ٠ الف ارش علا ماتانوق_ساانلاولاقو توملان ءارئا ظل ترعس ا تاس ا

 نمانءجاذل :أ م مهع ديأ نم «مهانررعت مهتوَق تدههوركس | معاعد ازواوركستاس ملا

 دعت نماذفقوو بطحلا فراذ 8 دقوأو مهةوذو مفو- طاهحو اريثك ايش موركملا كلت بطخ

 امها مالكا نعتتكسف ايد حابصلادازرهشكردأو 7# مهم نوكمامر غدت

 لاقادعاست أدمعسل ثلا يأ تلد ا هنا 2 .سلاو هِمئادلا هل اتناك لف

 رظذنا دمع ن ءاذةةواهطسو قنالتلا ترادو كد !اماان ى نءوانأ بطملا قرأ ءلاتدقوأاذ

 ىذلا ىلاءت هللا اندمقدامر موك اوراص مهانبأرف اخ 0 -مي اانمدق مم مهن هنوكدام

 ل ءااماأنمناذث اوانأام أف | نصمت ع نمانةريؤأ عر ملأ لدا ظ ,لطوريزا كلل: نمانرخو مهتمان سلخ

 لل ,وطةماقاا لد .وط نفث. اذاو 1 الابا ذاعد_ساق راوالا ريد كةريمك ةباغلا اد اصو ىداتم 3

 هتيفي؟ى ىرخأ ةءاجمد_:عواهاعربةريثك نع ا م - ,نينذالا لد وطةمعللا

 مانغالاه ده نمهاش مك -ل جْرأ ى- ىدنعاولاعت الوسوالهأ لاقواني برو حررفو رشتسا انآراسلق

 1 امزيوشاو

 ع



 كوم جان ةأامؤ راو فشلا ا لا وسو دوت دحو هلا 0

 -اندهقو ادن ماحر أود ”رشو نوقاحت ةلود هتمد فاو تكول اقلاع همن ىلا ضو تنل نوتات ل 5

 بد دنرم» ىلا او اصو ىت-اورفاسو كولا أ فرس كل دل و ها . طخ هنا مث نامزلا نم ةءج ادع كواملا

 ىرالا اهءظع موب ] ذناكو حارفالا او مأقأ وامتمالاودرثوا اهم أ نوقاخةاود تءةحاو اهينأدالب ١

 0 حلا وجاي تالا كولا ف ماب هل لاو اولملا فيس مرك" أ ءناغ كلا اامأو هده

 قسد( ناك نهدنر وكاران [لاطر ع امو «_ءاءْل ْكئداك [نازدقأ الانأو

 ةبه نوكد كلذ عمجو دو ىب | دعو 5 من .هو د ىف اف دن ادالب ىق مكر ىذو»

 تابقنامزلا كأن هل لاقو هر ؟ثوكلا !ىددن «٠ ضرالا ل. ءةوكو 1 فس مات كلذ دئمف كك ىع

 امو هنطاسالو ةك-اممدب رأامنامزلا كل مأب انأو اهنا همه للم | قمدودرعو هولدن

 هتءلط اههم كولا فسأب كه دد نيد ىئازخ هده كمل أدل لا فدو صمم ا . ىلا هت هللاتاالا دررأ

 قىل اظظال كاملا | هللا اذعأ كولا ف. سلاسة فريد لكى نع هللا كازو هدف فروا تالية

 اهعراو ران او هت. دملاه )هى جر ةةأنان الا ىذرغناكاو ىدأرع خادأ ىدحل ا

 دا.بنمامعاءاح رسما رق هلاوريض> الممل ادامج نما سرق هلاوريض<نأ كوالا جاترمأفاهقاوسأو
 هءمواباش ىأرذاال امثوائمع راظنءوهامشمفةئبدملا عر ادنى قبو فوم علطواوملا رك لاخلا 7

 00 ادعابسءااةيشنءدحو ةدلمأ قارا : درُشع هسه 0 1 ىدأ: ءوهوءأسمق

 7 ري اسال ناشأا اذه اوناه هأو»-ن 1لاقمث هقرعد لفرق ||تاقْشمو ةيرغلا لوط نم هلاحو هنولريخت هنا

 0 معدرأنأىلام 5 د_ :ءوراخو هيفا أىذلا ارضَةا ا ىلاهواصوأو هود لأ و هيلا هياوتأف

 هوذ أف هزم بره هكءل امه نم كواءماذه لءلاولاقو ندا ىلاهولصوأو هوذن م4 لاق هنأاو اى:
 هانأ ىماورصقلا علطو هدر فلا نم كولا فءسم->-رفادعاقهوآ رتووو د. 5و نمل لا فادناب

 انا ارامعا لاش ىلاىراسالاب| و>رخالاطو نسا قدعاسر اقدح د هرك ذيملو ادعاس

 وهور ودة دم ةلاحلا هزه ىلع دعاس ُتكمورم ولاهم :رمذ وىراسالا عم لت ثرراصو مه« اد عاسم

 هريغورورسأأ ن ههيشوهاع كوأملا مس لقال تسلا حافل راد كَ
 نبأ هعماوناك نزلا ءاالل لاةذا دعاس اخأر كذنومادالا نءامون ساد كولا انستا تاع
 انأكواملاى.سلاةفنم.لاىلا .يلصو اال تلقامأ اولا ىنالفلاموءااىفمكمهناكىذلا كولءلأ '

 دعاس لات احلا لسرأ هامث هم١انأىذلارمصقلا كاءواصوأ مك-!تاقاغتاو مالكا |ذهمكا تاقام
 دالءلا ىأن انا تامل لاق 5 واما رس ىدد ٠ نيب هوقوأو ه دمق نم هوكمف مث امش وشو <, ءلا هياوق أف ٠
 قوف نم و دمإلل كبلخا نمد "إو سرافرب زولاننادعاس ىهناورصهنءانأهللاقف تنأ |
 هنت دولا دعاساب ىأأ ,لاقوادب دشءاكب كس نا طم نو هتءقرب نا !ءذو «ءلع « فن ىلأو تذملا ا
 ماننامعته) رو هن 0 مالك عمم ءاإف مصاعت للا نبا اولا ف. ماس كوحاانافكتءأرو تقف ثدح ْ

 ا هءاومهذن وا اهنا دانا لاوانا درعا وألا ينور ساشا عتفاكا ايتواءهضم»
 كلوا !ف.س سا ىلا هباوق أو رج افا اسمث هولا م اسمللا نه هح ور دنعو ماجلا ىلا باويهذق مالا
 هنخأ اب فرم! 0 تتاخر ا عامل ءاماو تقلا ىلع همه ئاسأف ١

 ]1[ تاما سن نرخ الاىلا لوالانمم-4 ا ىرحدقا.5 نوث رع: هثالا || نساحررع ل 1



 ” ىلامتقا لعد ا "اا قلاب ا ري سرب "اس لاا

 كلل ذل ااكرتو لال اال مف. ذالا ةثمد ىلع 0 ةيشخ امه العو «يذمالو ءافل هيلع لكوت نه ىذا
 امعاعدتشاودازلا اممم غر ىدروشأ ةءدرأ :دمةلا لا كم : ىلع نب را سالازب لور دا ا قاد وب كردي

 مهريسه دمى 1| فءسن اكو هم ةأهها ةاخاااموقزرنأ للان ءالطذاموسةنأ تقاضو بركملا
 ند هل 111 لعامهامنبمق امه فدل ناك ب اقث اذ ارا 2 ماناذا

 ةزممىلاو خ وربلا فرط ىلا لام كل اياذا او ::اظفةد نوناخ دلو دوا ءانن اك كولا فمسنأ ىف فنا لال

 مهريبك وءاسؤرلا س هر عم ْث دون الجر تدع هوست ار 1!نوناخ هلودت ران هب ارم ١ كلتىفو

 رامعلاىلا الدوام ناو ندا نم هب لهن ,مربأ| اذه نأ ت ع سرلات وص توتا ماو

 لل ةرمو) نع س لاذع او مقل تلاتوموناا نم و |! ىفء_ستونوادي د_ثاحرف 9تدرفف

 11 لاق انو دلل: ذه امج اان هل لاقو ناحر دودو لولا فس ممأقق هد لاه لد نعو ةنيدملا

 الوةئءملاهله فرعتالتنك اذاةمعللادراباب هد ولا حقاسسأب سدرلا هل لاف أ هكسلم مسلمو ةنملا

 رادقل| نفس نم ةذم مس ىف تدك دقو سم رغانأ كوله لاش انه لا تانك ذ هسدملاء ذه

 لاقف ءءوهان لاو لاو كلا انف لا !وذ حول ىلع تدل طواهيف ام عسب هدلتق 00 و

 مالك- !١اذدنوتاخ ةاود نعمات 00 ىعست ةئما اهل هو هزاع هن دم كه لورا

 جرفااب رشا كولا !فدساب تااسقفريدل اام لوما فن هلا ا !اقو اديدئاجرف تدرق

 انذملا مالكا نع تتكشف اهصلادازر هش كردأو «* ىناو لالخ ىعةثيدملا هذه ك[ مناف سرقلا

 ْن وااو دندن <٠ عاب تلاق ( هنا هعمسأ ادعت نوعيسلاو ةبداسملا هل التناك الذ

 ع كول! ىلاعهمءاو ىف أو خأى عة. .دااهذد لا ءنافس.رقلاجرغلاررشبا | كولا( سل تلال

 د للا نعل ةبهط كولا! ىلاع هس ااه 1 هناطا-لد هل لقوهل سا أ تلاق

 هيدا ند اسص ماب لور ء نإ بد رغلددر ,انأ اغاو انه ىلا ت لحام ىرع لوقت تن اون اتم

 اهيلع شةفياججرخ اأو اهبدأ» اسر نموهو نيدلا نيعم «ءءاناكو سدرلا تر ءو نو ا ةاود تسرفق

 نيعم س هرأب هل لةكولملا فساتن 6 ل

 لاقو ادم دشاظ.غ غ ظاتغا را , رلا عمماأف هل هتلافاسعهادانف كت دس ماك لاعتنيدلا

 كا هلا ورأى ا ل رع ف- 5س [نديالا

 اههنا.وع أش هءفىأرو كفل | ىأرف كواملا فس عد ىلا هح قرم اسال أوريدلا

 س٠رلاهل لاستف ر.قلاةةلف لثم ةسلاح ىهونوناخةلو دىأر فرظنلا قةحو لهأ:مث هلقع شد دناف

 نيح هءاعأ 2 عم حف ةومااك-!|| ده س درأأعم“ ا: نونا ةلودى مت يع كلد:ءىزلاام

 رصق علطو هند ءدملاىلاه_-وتو ه_ءفاءو كلذ! كرت ىاقأ الف هك لم تنبو هتدنسابنا فرع |ىهعأي مون

 نذأف كريشم!ك» .ااءاحنيدلا عمم سدرلا نا لاقو كمللا ىلا بحاملا ل_.ندؤ هراع ن ذأ :ءاف كاملا

 كأن ن تاثةرات ملا كادنع كل« اب هلل او همدم نب ضرالا ل.ةو كل |ىلء ل دف لو +دلاب هل

 كلما ءمءااف همام ةلءارهقلا ثم باش | م.عكو كذا | ىف ىهدرمذ ةدم 1ع , دما ىلا تادونوناخ هلود

 ا ا ةئدا ااودن زي نأ هتءاس نمرمأو ةماسةعلخ سد رأأ ىلع م عاشو جر هردخأ تخ ءروخ

 هخأىلازسرأ 0 وس هوتاوأ أ ف. .سو ىذو ا ارسرأو

 املي
0 



 ْى 45د .ِ زو كوالا ف سام لاق هدو رتل ناالا هلئتنأر رد أم 0 هلة كلا كي 0

 مادالا نهاموب هما ع تطأ ى :أقفنافااكع رق ًّ لق هدي د ءتارمامءهتا أ سانأت تانك

 5 قبامانأ عاحا» هل تا ةةؤجور نءثكلا روم سيسأم جور نع ىغيل أت كىلل او ىن# ظاتغاف

 اا او كءور ظح | اء: ]ينك ناو كورا ةئاانملز أ مةامهلابتمدامانأو ىلاسعت هنا الا كريدغ

 ىالاتك لذ دن ءقنبءلا يمع 200 ءاذاو كا نا ترك فيلق ىدع طءعوقق

أ نمدحاوذب له نوكيكيوزالالخناثومضكارب أ. وا
 بورت ذعان ةسنالا كوالا ءالو

 لخادفةماءا!تءضوو ةءاعفف قاما تءذوو ق »قروةمفءا اثسعورو تنل اهتعضوو

 اذهسىناح ىف ماخر نم هىدأط ىف د دانصلاتءضوو ىددانص ع..سساقىف باعلا تعضوو باععممس

 انأاهو هلال صد نأ سنالان "ا ا الادال, نعد بناملا|ذ_هنال طءلاردخأا

 نعت تكسف 0 در كلو عند , وى ١ رس نان اذه ىلعد_>الوا اوذتالو كلت لق

 حاملا مالكملا
 نوناح 0 عاد يلام 4 ةثا.عم_سأ اد هب نيعيسأل ةءثوأ هلم الأ تن كا

 ١" ادهزانسل لاعنآ ىلا ىلا لاقامة واهنطتىذلا ىنملاح ورب كواملا فس ستريخأأ
 قال تطحن أ هليا 1 كريغد>أ يفنأن دامو هن 4ث لأ ع نمد تاقفّتلاث

 ردقو لادا ضرؤول ىتح س ال: نمد !كلَذ كاز عساس ظع نيصد نصح

 [ 0 د مانا اع رلاقاذع ىلا لصد س الا نم د-نوك,ف. كف نوح“ ا لاقام لئم هيا

 ءاملاهحو ىلع املا | ذهب هدب عضدواذه ى ١ ىت أءومالسلاو ةالصلاام مباع دوا دني ن اسوس مامن هعبصأ

 تالزك' نافل أو قد داؤصلا أرهريسك ف توي م اعاطقن الو ور علطت ناءام«الا» دد ىق<لوش م ,م

 ناسيا سمت اذهوكملا | نءاان أوه كولا ف.سلاتذانأن وماف هقنذعو قدما نمروفصءلا جرو

 ا لدرس ذر هأااذ 1 قااش نيو ىدصاىف مالس بااودالصلا اموماعدواد نبأ

 تناحىل_ءنوتامةاو :تةقووردأاى ااالمو نأى !ااسشمو نانثالاماقكلذدنهذىؤدصمأب ذآ ١

 قو مءالطااو ءاسالان ء تاس !ذه فام ق< لاو هطسو ى ااءاملاى كواما فس ل + دوردفأا ا

 عاطورصلا جاه كلذدزعف ىنملاق نا ور رذنأ مالسلاو ةالصااو_لعناهلم

 7 را ع أو تاعلاو قيدانداارسكوهرسكةرما ىلع هيرضو ءلولملا ضرسمذخأف توتا ظ
 نبااد ىَق ةءالوةد وهورئاط مظعْئْدو ةلثاهةريغباذا نقلا قوق عاطورمهتلا ىلااؤجولو ىنلان م ٠

 روغصعلا لتقاث يمل اءاسٍدقْنو ا ةلودهل تااقف كدو طقم لا. أانأو كل ةءتع ىنامحاو ىنلتقتالو كاملا ش

 تاشروةمءلا قذخ كلذدنمف كدءدىتتةرو كلتةرو كتمهذأيورصقلانوءلماا ذه لخديالثا ٠
 7 ماكو نوملل اهدا نماناهتدقنوتاخ تلاةفدوسأدامرموك ضرالاىلىنملاعقوف ٠

 فس مات مت هم ن ل امان الخ ىلعاذن. ءدوأنر ب دب هتاف ان الا ىزلاىلاءت هتان فاعتسملاكولملا فس لاف 1

 اهريما سمودوءااو ل دذصلا ن ءباوبالا كلت تناكو باوبأ :رشعوحن رصقل اباوأ ن . عاقو كولملا ا

 ضع. قاهضه.باوالاطدرو مسد ربالاو 7 ردا نم لاثه شن[ الا سانا عد تفلاو تكلا 0

 ا كلا ىلعءاطب رو كاف تراص نا د»د هيفاها مرورا ىلا!وبالصو نأ ىلا نونا. ةاو دوو * نواعتو /

 الدو عنا نداملاوتنقا و ءااورهارجلا ا ذكو ةضفلاو بهذلا ف امها الجو رصقلا ىلا!ءجرُم 1
 00 هليل سم م
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 4 ظ : قون 0 /
 ظ ىلا ةئماسس ذو كرفان غمالن ونا ةلودلود وهو ضرالاوءاسمل نيد ىب راطو ىراو بنيد نم

 نس عاماشوهاذاف «ةعاسو هّتقو نم باتنأ ةريمةاااذذه ىف ىينازنأ كلذ دعو ةلماق :دم ىراط ع
 ىبأون املا ”هقرزالا كلا ناانأ لا ةذىدرساب ال اقف ىتيةرمتأ ىلاقو باي ؛اافءظنماءكا
 ارباعتنلا ى اى قةئاو نهصاو غااوةرامطلا نمل ان م فاأ هاه ءدب تحتو مزال ةماقىف نك اسم
 َتْم-و ىراولا نس ن «كدفطخو كلغ تازنو كن ةثعوكتدأ رقى ..- لاح ىلا اه>وت 20 0

 نءوسنالان هالو نا نهال طق هءلا لصد د أ الذ ى :ك.هو ىضذوءوهو د. ارصقلا اذ- هىلاك
 ىدنعىدمقافاديأك أوك. أدال» ند ؛ رظتتال كن أ قةدهذ ةزس ند ريشعو نام ريسماته ىلادنملا
 ىنايقو ىتناع كاذب من ةرملاطت ام لك كد لد نييرمضحأانأو رطادناو باها ةذ ؛هطمناكملا اذه ىف

 حاسملام اك ٠ نعاس كف جايصلادازر هش كر دأو

 تنيلانأد.ع_بلاكلاااهيأ ىذان ثلاق 4ةتامعيسلادعد نوتسأ اوةعساتلا ةل.ءالا تن اك اف
 نمىفاختالوان هىدمقا ىل لاقو نا. ةوىةنأع ى :ريضأن أدءد ناد ا كل نانا ممئلوملا !فرسا تاك

 فى لو طسااو سشرفلاو تام رك ير اسس َ

 يقلخ ىتاا ذل املا ىلءركد تنءانأو ىنامقد و ىنةناءو و ىهبرعشدو لك أ: هئ.# د_:ءوءاثالثلا مون لك
 ىدحاذ_هورثأ ىل_عىل قرم , 0 : لولا جام هم« ىفأوأب اى لفل و اباء ىلاعت هلل
 انراعتقولا لوط كتثدحن !فاخ أو لدوط ىثب دس ن اكول |ف.ساسمل لاف كم. دع تنأ ىثدخ
 ءاثالثلا موب ىفالا ىَ 11 هالو ةعاسبكلوخد لقال ىد_:عنمرفاس: مهنا هتلاقف - رفدأ ا ءىدذق

 ةعاطواعمم كوالا ف ءسلاةفرخ ”الاىلالّوالا نمت ىرح اع ثدحو كر امادخ سمأطو نم مطاو دق
 اهانمعترغرغت لالا ةعي دي ةءاكح ىلا ل سوالف ربخآ الا ىلا لّوالا نم هل < ىتح هش دصأدتا م

 قبرك ذنامأ لالا ةميش اب نامزلا نم هآ ىلا ملا ة-بدماب كق ذى ظوهامتااقوراز-ءلاعومدلاب
 ةدندياهرك 0 ا 0 منوفاخ ةاود ىتخأ تح ار نبأ نياوقنو
 هل تلاقف كت خأه ذه نوكت نبأ نق ةمن - ىشو همس: َكن نونا هلودأب لو ا ى.سامللاةفلامجلا

 ثاةسلاىف ىتدلوف ى ةاطلااهءاف ناسا ىف يرغتت 2 تاز يأن أ كلذ سو عاض رلا نمت انما
 تدلووناتسلا فرطف تازنف ىناطا|اهءاسمف [بعاوغأو ىه نسل ىف لاسملا عب دنمأ تناكو
 ىهأ ابا تثءيفةدالوال ك'اوحواماعطا ممم فاطت ىمأ ىلا اهم راو+ ضعن تلس رأو لاسملاةعيدب
 لاسملاة عدت را مأ كانا او اهع«م لالا ةميدن ت ذخأو تماسقذ ا ماع تمز ءو هئماطأم

 يمت طءأواهدالب ىلا ترفاسس كلذ د_ءدونب روش: د٠ ناتسولا ىف د_عاومم ىف راهمأت ماقام

 لكى اههأ عم لاسملا ةءندد ىنأت تناكو ناتسلا طسو ىف كد ىلا تتحااذاا 41 تا او ةحاس
 لواملا ىءساب ىمأد_:ءانأت نك و لفاهددالب ىلاناءح ربُمحْنام ما م دا د_:عنامت وماع
 ىلا كلصوأ ىحدإ .تاهاعل تأت 5 ةدافلا لماع نلوش م .ةعندفو ندالب ىفاند_:ء كتراظنو
 ىلع نر داقاوت اك امه ى :أاوع اودعو ىريضأوةرعوألو ىريذ نوقرعا اوناكلا اذه ىفانأن كءاو كدارم

 1 لا و ىلاءتو هناك هن |ىلرمالا نك-او ناك( اذه نم ىمالدخ
 ةريساش رهوإ هلا اوكلذىلعردةنال هل تلاسقف ىلا عت هللادي ربت دح ىلاريسأو برهن ىمىلاسعتو

 ىلءزاجاذاو عضوم ىف ىفدخأان كولا ف .سلاةفانكماهب و ةعاسس ف نوهلملا اذ هاشب ءاسمل ةن-س
 هيرضا



 اال انا انا نارا 50 مناف ١١

 هلل اتو كلوملا | ف.س «ءلو هنداع ىلع باش | 0 نا 0 ل ا

 الفلات الم دقادو رق ىأر ةراظنف كارشلا تع تقاولا اذه *ىأرالا او كلامشلا نم كر جرخأ
 دقنوريثك دورقءالوه كولا اف .سلافىلا هت هللا الا دور قل كل ةددع ل ءدامواوأك ه هد ريل ووساولا

 ىقأدقةرب زملا فام ع جو ممتداعم لهنا اشا اهل لاةؤتقولا| ذه ناو وي ىدى الوءاضفلا اوام

 نه ه.ن|ى> انه توفق وتدس مول لك فنونأب مهناأف مايأةةالبوأ ن يموت رفس نمءاحم-مافمد و

 ىلا نوؤرسصأ ميىدب نيب ضرالا نول هد ورع نيد لا لذا د 0 نم ىءأر جرت أو اسم

 0 ةرصتاو هيدي نيد ضرألاا اواءةهورظناا# هز :ار يس كانزلا نأ همأر ميرا 0

 هئاملا اوهثدو رفا أ نمارف: باش !ارعأ و هرذاسو هعدو كلذ هدهد و ل رم دمتاشا اد: عدمت كولا ا

 هوعدو حاهرئاز> خ1 ىلاهواصو !يت>مان أةعيسةدم كولا فم تهمدخ ىن أور ةأ_و هعمرؤسأ ايدرق

 روش أ ةعدرأة دمزاةةلاو ىراربلاو لال: !| اولا للاى ىهدحو كولا فيسرقاسو منك امأ ىلااوعج رو

 ىل-ءمد_:ب راصو راصتالار نم لك أباوبو شيخا نملك ًاءاموبو ع-.شداوب و عوانوو
 ولي دوسأاههش ىأر ةدرثأىلءه ءلاع-ج رين أدارأو تناك !|كالذ رن ءن مهد ورح ىلءو هسف> لوقام

 اره ع م أىتح عدد راذل نك-او لالا ف. ك مأءادوست دا : هذه له ه سف ىف لاف دعد ىلع

 ىدلار.هةلاوهو مالسلا هم ماع حوف نب ثان ءانب ىذلا ن اكو نارنملا ىلاعارصقدآر هنمبرقاسإفزعشلا

 نأ ىلع ساد لولا فيس نأ ديس ءرصقر ةلط مرو ىلاهةهلوةيزيزعلا هباتكف ىلا هللا هر 0

 لدورمالا ةَةقك نربي نذ كوالا ن هه نءورصقا| ذه لخادن أش ام ىزتاب «_سفن ىف لاقورصقلا

 ىذعماقف هنم بر خالو ل خد ادحادح لو ةملامز ةعاسركسفتد دعتف نا نموأ س :الا نم هنأكس

 ةثالث هنيعىلعرظتو ادحأرب ,لفزيلا هدةعيس هقيرط ىف دعورمصقل ل دى ىلاهت هلث | ىلع لكو هوه و

 تا هل لدن أد ىو د ةرالا عفرو بالا كلذ ىلا مدةَف هلومس< ةراتسهراع تان همادقو تاوأ
 ةسلاح تفيهملعو بهذلا نم تت ناوبالا ءالذر هس دع طسلاب شورةمريبك ناولان واذأو

 ثوعد رأَتْدعلاَت ثواهفاز هل -ءاىف سور ءلاكى هو لولا سويلم م ياعورمتلال_ةماهوو

 كوالا ف.ساهآراإف ةرخافلا ةم_هطالابةن < الماوإا كححو هضفلاو بهذلا نادم ا ماعواطام#

 رامخن هأنألاتفن + 0000 ذالا ٠ نمسا ل هد تلاد مكأس أ|ا١-ءلعتد درق ل سو أجب اعل -. وأ

 ١ 1 لوب كلذ دس و ماماتلا اذهو لوم د لب رب ئدك أهل تلاقف كلم نسا كلم ىل :امف سنالا

 نعةكدلاف شكو طاعسأا ىلع كولا | ف مس س اه عضوملااذ_ه ىلا تاصوفيكو هرخ آىلاهإَوأ

 تنملا دز ءدعقو تدق ىل-ع عاطو هدب لسغو ع.ث ىتح فاصل كلن هلك اواءثاح ناكو هر هنلا

 يثيدغانأامأ كولا ا اا مول مءاأمو تناول لا

 د تأ ريخأ امه لاذ ل دارماموانهىلا كد. يسدسامو تن أنبأ ن ءىل لق هل تااةذ لبوط
 ةلودى كلنا تنبا !1 تاق كفن و ناكل اذه نك دع اننا :ىالوانه ىلا كدءاحن هولا
 اهراطقأو دن الإ قابربل اهناتد فارع سنا اسىلنأودنملا كلم تن نوتاخ
 انأتيرءتوىراوج عممانالا نماموب ناسا |كلذىف تلد ف ربيل "ض وحد ريفو انف 1
 ىفطدنو ىلع لز: ب ادهسلا لثمئشوالارعشأ لف حرشتتو بعلنانرصو نص !كلذ ىنانازنو ىراو> و



0 
 ا

1 ْ 
 ردا ا يتم ا.ه وان ملاري_بلاىفادعقةرب زج كل ذدعءام_كرهظو هءاسرفةءاوحلا
 هدي دموهسأر حا ست عفرف هتالاح تريذتو هداومأتلعو جاه دقردعلاباذاو ل كلت ىلعامه منيف

 ىلا لدو ىب» هدول اوال ف. سراصق هل وكول ف. | © ٠ نم ق.ىذلاك وا ءلانعال

 را دوراعمالا ند ى ُمموَدناْعلا ل دن اغىأرذ ور طنول» لأ قوهدءصت انآ حلا ءوزاسو هريزملا

 1 أمنمدحاو لك ارا هل ادرقنب ريع نع د, زباماهقوفعاط دقرادهمالا ىأرث هك ١ اوفلانءّلك ٌ

 نءههأو اا اودورقلا تازن حدب دش فوغ هل لص>دورقااهذه كوالا فسسىأر املثل-ةءلانم

 اولا زامو مهفاخ كاوا | ف مس ىو أونمو مهد٠ هب .نأهءاااوراش أو همامأ اوراس كلذ دهب و تااح لك

 فءس ل“ دوهماقلا كلت او ادق ناكرالاة دمشناءنبلا ةما اع ةءلقىلءاوامقأ ىتح مهعبأتو هون رثاس

 كل: ىف ىأرو ناسألا فصو هذ لكن امندامملاو رهاوملاو فءلارلاس س نا ىأرف مهءارو ولما

 كن نسا :أتسا باش كلا كلذ كولا فمس ىأ اراماولوطلادةاز ليوط «ذكءا هيضراع تائالاباش ةماعلا

 ةباغهس.عأ وللا س ىارك نات انا عرشلان هبا تا كالذري_غةملقل اكلت ىف ناك و

 هزم الر هد قريخ افانهىل!تادو ف٠ ا ١١ ىأ نءو كمءاأمدل لا ز بامعالا

 لزاملانأو ىدو هةمناك- 11 الو ىرط اخاه ىلا تلصوام هللا انأ كوالا فس لاقد أش

 00 طمامو باشلاهللا اذ ىلولطملان أ ىتح ناكم ىلا ناكمم نمريسبأ

 رمالالّوأ نم هل ىرحام هل كح هنا مثن اوغصنن م م اعل اهو“ ىفأو لوا! فءدس ىف”اوريصمدالب

 كتان ةديع "ار فلل أنامزلاك م الا كولملا ف. ةمدخىف باشلا كلذ ماقفدرن ىلا

 1 مقل لهدا نيل سدا ياو ساا ىلاترفاس

 اهو راتثعج ر ل ىلا هللا دال, ىلا نصل ادالب نم كل ذد»ب ترف سنك او بعت مالك" كواذلا

 كارلا تنصو دقو لاقت أ ىلادأ ىرح | امه.٠ هجهلر 1 و ىم تناك ىااب 5 ارملا م-ء>ترسأ ورح

 ىذلا هشدجلاو اهدئادوةنرشلا ذه نما ىرحام نكد كلا نبا, ب اش ا

 مدلقألا اذد ىلءاك- امتنأنوكستو توعأن أ ىلا كد س 9 هلال غرار فالكل اده ىلا كم دوأ

 اذههو د هتملط ئث " لكو عا انصب ا أدورقلاه ذه ناو دحام فرهدال ىب ءلاورب زملاود><ءفناق

 00 ا ىد>اح ىذعقت ى م ناكمىدمؤأ ن أر دقأام جاد ءكولملا فسسلا

 كات فدلا تان ثاازا غتومأف ىل-أهم ما وأى دارمىن لس هللا لعلى ذرغنع

 طامءلااومدقورب رملا طوفلاب طسولاة دو دش مدور قه-ءمو ىتأ مةعاسدر ملا باغف هسااراشأ اودرد

 ةداعىلعةفقاودورقل|تراصو ةمعطالارثا نم اسجيذو ةضصفلاو بهذلا نهدف امو هءفاوعنوو

 ىداو كاع 4 هددلنا هتداعىذلافةوواو دع ةقدوعقلاب باع ءالراشأ م ضلال

 اا دبأا اواسؤق به دل نم قدرابأو توشطااوقأو طاهملاا اوهفرماوفن 30

 نودقربدو رّلأع- جو ممتقو تاطواو رطواوذذ1ةو اون رشف تارشل نم عاون أاهفةن 1 نيسرأ

 نم هل ىرح ام ىمنو م, :هسعت كلذ واما فم سىأرامف لك الابنياك الالاهتش 'تقونو..هلبو
 أمملا زكا ءانتل و امصاادازر مث كرد ا, دئادتلا

 ام كولذا فس نأد هسا !كلااوأ غل تلاقإ ةئامعم .سلادعب نوت سلاو ةنماثلا ةلءللا تناك اسف

 ا اودقوأ لمالا تاك ايافاهدثادشوت رذلا نءذإ ىرحام ىنمذو مهتم بعت مهصقرودو رقلا ل هفعأر

 ا عرعللا



 ىلعءاو ف بام املا اان واهو مدخنأ 0 را اس '

 مهةةءتنأ ىدع هك ؟اااهنع عفشت» سر ًاولاملاكلذ وملف مسام ءافتاونسعد راكان ةل |

 ىلَء ى نئةفاونات انو لوملا | ف. هتريض>أتاسرأف هنف مهامارك رتس 2اس هطعو

 هرطاخدخ ًاموهملا عرضت ::تلازاموا غاغا اس لدالباح ورز هيف تنأ ىذا نمكنقتعأ ىضرغ

 لات ىلءةرزمل |ىفاه دنع !امملاو كولا فم سرأصو هم يا :ءتضرءافاهدوص ةمىلا امل

 راسو م مهرضا نأ ىلع هل دا لهأن مدح أر ساعت كل !تنر وبطممأاولهأ فر ءودلاحلا

 اهنعنو.شاوراصفةربزملاهذدنمصالخ مه قباب مهنأتةقتو مس مياعانممطم كاملا تن؛دأق
 تذب يطموىلا هبا ونأن وهرب ز_جلا تناوس نم تاطملا اوءمدهأ هم رباافنورودو هثال_ثلاونيمونلا
 ىلع اوك انو هدعق كول! فرسنأ فتان تاونس سه.:ةلاح ا هذه ىلعاو :كذكلملا

 هم 1 هدف هكمامووه ناك اذه ىفهسفنىأر 5لولملا فمس تغتلاتى :رحا:9نوث در ذأ | لدا س

 هلئماوكب كءلامملاكل ذكو بضضااوءاكملا فدازو ىكمف هرفن اكىننلازعلا ارك ذنوادعاسسهامخأوهايأو
 هللارب د بانها مج ىلع بوةكمرع أ اذ هود ةد.الءاكملاو كمت ىمىلا نامزلاك لما كءاامملا هلل اقم

 ةدشلاءذوبانال:ءاىذلا ىاعتو هناصس هللا لءاربصل !الاانعفنبامو مهنا ل ةااىرح دقو ل> وزع

 اصالخ انا ىرأالو ةنوماا هذه نماتدالخ ىف لمعت فدل ىت 0 4لاَعف انعاهح رف
 لان هلاولاةذ بعتلا اذه ند 2 رةنو ىرمتانأ كاسر طخ نكلاو ءاضغنا تمد انصلخن أل

 انو دو هءلاا :هج وت عذوم لكو مدآ ى:تواك أءنال. ءاهاكى فو: هرب ز+لاه ذه نءحو رننيأ تامزلا
 انأ كول لاف ءسلاق» كلملاتنءانءاع ب ضغتو انس ودر ,وانورأد نأ اماوأنو ١ أءنأاماقهمق

 لمعت فيك هلاول قف ةربزملا هذه نم صاخخو صالدا ىلع مبان دعاس ىلاسعت هلتا لع امش العأ

 00 ُُطد : رثو الام ارش نم لةةةولاوطل !باشخالاهذه نم عطةن لاق

 احرفانا لء< نا ىلاعت هللا لعل همف لزتنو ف.ذاي هل لمعنو ةهذ افلا: نمهاءورهلاىف هءهربو

 هذه نمص اخو دنهلا دال, ىلااناصوب ىذلابءطلا<يرلا ا:ةز رينأ هللا ىمعورب دق ْئُد لك ىل-عهناف
 باشخال ا نوءطةدةعاسلاو تقولاىفا ءانراددنارقسازسرتو نس ترانا

 رامناازخآ ىف مون لكور هش دم كلذ ىلءاورة<او اهنت»»: ىف ناش حالا ط» : را كااو 1 3م كهل لمعل

 عنصف م4 اةشالراسملا هب نواع و كلا تنب نطم ىلا هءنودورب مولانا 1
 2 !١ عتيد حايصلادازر مث كردأو «هوتأ نأ ىلا كلغلا

 واما ف.سنأ فهلا كلا ا همأ ىنذاب تااق( ةئامعمسلا دع توةسلاو ةعباسلا ةلءالا تناك الق
 هلعنمارغرفامط هولعىذلا كإعلا وطب راء لااواةفو ةريزملان متاشخالااو هطقامل هكملاس#و
 اوملعد لو مهعوب رح 1 ىفاوزو<وراعمالا كلت ن نءةرب زا ىلا هكاوفلان ةرعسوو فلا

 غرتووجبسهذنراومل»ورمثأةميراتدمر صأا ىف اوراسسو كلذا كلذ فاومكر او امفاعءادحأ

 ةءلاعججاوءأ هل عاطو ددزأو ى ءرأدقر - هأاراذاو سطعلاو عو+لانمنوكءامدشأ فاو راسودازلا ول

 حاسملا كلذ كولا ف. 1011 اة هعلبو كيلا ء1|نماكوام فطتوهدب دمو لاه حا ةمهباعلءقاف
 تاكم نعاذ» وامهدحو قاملاكوا ”لاووه كذا قراصو ادن د ثءاجب ىبلعفا كاذ لولا لوف :

 فيهاا ءلئام ماتم لسرالا نمار رفات يستقل الارزونانانل :
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 0 فت:ئكوه و س أ ارا قوةثهنيثرعلا ل وط صف“ وهأ ذاو ه]وس ريل اولمههزك|و هداف نمهمدو#ع

 ىذلا ك واهلا كلذ نط مىرخالا نذالاب ىطغت» و هسأر تحت هنذا طخ ماناذان اكمنال هءنذاىدا

 نأنوديرد و مدآى:نواك أن نيذلانالرغلاةريزحةرب زملا هذه ناو مسفناءازوف مل لاقو هّامفر

 نءاوعم< لو قروزلاىلارباا نماولزنو نيضرءءاولو مالكم اذ _هاوعمءاملف ىنوال أدو ىنوعطق»

 ممم دحاو لكلواملاوطرظنملا ةلئاه صا ضار اصنالا نيد نم مهل ج رخدقوالاورعشد لفهك اوفلا

 قو ةدوسأداءا ةءطق ىلع سلاح ص: مهاذاو لمفلا ب اهنأ لثههق نمةحرام هءامنأو اعارذ ن وسجن

 فيساو ل خأو جوفزلاءالو هءاذهتءدش ف نوفقاوةريثك هعاسج مهو جرنزلا هيلاو-ورهطا نمةرضص
 اعئاد كلا |ناكو راهم الا نيب رو.طلاهذهانمتاأنااولاقو موك-ام ىد» نيد مهوفقوأو هكملاءموكولملا

 حاسملامااكلانغتةكسف حامصلادازرومْدل اردأو * امهلك أوامو< ذو نينثاكدلامما نمذخأف /

 ا4جونزلا نادككدل ١ كلااابعأ ىنعابتل أ ةثامعيسلا دع نوةسااوهسداسأ ١ كءالالكي هى الو

ولاقو موك-1«ىد» نيد مدوفقوأو هكملاممو كوللا فمسسس كلا او ذأ
 رومطأ اهذهانءقلان اكل مآ هأ ا

 3 و«فن ىلع فارم الا ااه كولا فس ىأراكف اهلك أوامو<ذو نيك و لم م ذخأ راصمزلا نمر

 فولامرك-ااورفانتاا دع « ١ تفلأو ىدقم ثداوملافلأ نيةيملا ني ده دشنأ م :

 نولأ هنمهللادمح ىدنع ه٠ اد_>اواةنص ىلع مومهلا سول

 لاصنا|ىلعلاصنلا تريسكست « ماس مسىتتءاصأ اذا ترصق
 اولع ان مهتاودأ ىتت.عأدق ةمعنلاو توصل هصامر و.طءالونه نا لاقهدب د-هتوهءاكم كلملا موافق

 راصو مهتاوسأ عما كما! سأر ىلع مهوقلعو صفق ىف مهنمداو لك اوط- صفق قى مهئمددساو لك
 نوكضذف»ةعاسو نوكري ةعاس مهو مهنوتسب و مهنومعط» جوقزلاو صاققالا ى هكملاسو كول! فس ٍ

 ةلاحلا كلت ىلءاولاز / و م# اوصأيذ دلت 6 ونزا|كاموادد لك نوتكس هعاس .ىتوماك-:.ةعاسو

 تاوصأ اك رو.ط» دن ءاهابا نأ ت هم ىرخأو رب ز> ىف هو زم تند كلل ناكو نامزلا نمد دم

 هثالثو كولا! في_ماهوأ ايلا لسرأةرومطا | نم. هنم باطتا ميبأ ىلا :-عاسج تاس رأفةدام

 نأت رم أفاهو.هءلامهترظذ رامياااوا طوال # محاط فءاج ىذللا دصاقلا عم صاخقأ هدد رأ ىف كلام

 راكوزملانمهفداك امرك-ةةدو هل ىرح ام بوق#ل كولا فيسراصو امر قو عضوم ىف موءلطد

 تناكونونب مءأدقتمت كليات واذه لك ممسفنأ ىلع نوكءب هثالثلا كمل اما او هسفن ىلع كس

 ةميظع هلْرْم اه دنع هلريصد اموعاوا» ريغ نموأر همدالب نه د>أ اهد_ذععمقو اذا كاملا تتةداع

 ترمأفهل ادّدعأو هدّقو هل اج وهنس> اومدعأ لولا |فمس تراس اهنا هر قو ىلاسعت هلل اءاضع تاكو

 كوللا ف يسىف أ ةاهعما نأ هنم تءاطو لولا فس مايالا نهاموب تاتا اسهمأ ىفتاو مهمارك و

 تراصف هلا صوري ىضرأامو تئكماوهأىذلا بو بد رعلد- رانأىتدسسابا4 لافوكاذ

 لاس ن_مءاشغفىداؤف * ىتءءازرالاب رهدلاىنامر نيتيبلا نب ذه دشن أو دهنت م

 ' اننلا >الا نملاصمملا لهتنأ الو هنمون دننأر دقت ملواسمم عنتمافءدوارتو هسفطالت كلا |تند

 ظ
 1 . 1 اهايعا

30 

 الملا طب را

 ظ



0000000 

 رصف لودالامهطاوراصو موأك اوقرغمهمأف اهونمآلو قراوزالوسك ارمىتسمل نامزلاكإ هده

 تاعنىذلات ن أافاذ_ه كد في ئثىأ كلماي هلاولاةو ك.ءاامحلا همنؤرصأ | ىف فن ىرينأ دارأو
 توب ما لذ لك ن تححاو يداه نم ٌكءاء ىرح ناك امل أمااك تهن# او لاهؤلا. له ل .ةذب
 الاملاك لا نع تلا حامصلادازروُش كردأو» مءسملا !ىراي هدارايمدقلا نم

 كلما ف.سنأ دمعسلاكملا هيأ ىغلب تاق ةامم.س | دهب نوتسلاو ةسماخاةل.ألا تن كك انفو
 هزه ل مفس تاعقىك رلاَتنافازه كده ئثىأهلاولاقو كدا اهلا هتهنمرصلا ىف هسفن ىرنادارأا 1

 ء.اء ىلاعت هلل اىتك ام دمعلا فوت ىتح مسنلا راب ةداراب مدقلا نمبوتكمئثاذه نك-اولاعفلا
 هانا سنا زئء>واهاكدث ادذلاهءاعىرت ازد كس انا كت دالو دنع بال نومه لات دقو

 تاسالاءذهدكنأودهت هنا ترههالو ىلا عت هللاءانصق نمرفمالمءلفمأا

 ىردأال ثمنه ساوسولا ىن؟ردأو 8 ىرمأ ىف كشال نو-رلاو تري

 ١ امناوىريصريصلا باص مطامو ل ريما |نهرمأ ي*ىل تريص # ىناسانلا لعب ىحرب_صأس

 امش بلطو قافتسام راما |نم هعاسمانو راردملاك» ددح ىلع هءومدنرحو راك-فالار< ف قرغ مح

 هجوتبة-وجىأ ىااوا*# لو مهب رئاس قروزلاو هما دقن ءدازلااوءفرو ىنَدك | ىد لك أف لك الازم

 دعب ىلع م_4 تحال دقهريزحاذاو ىقاعلاو يدطملاو عوملا نمنوآدامدشأ قاوراصودارلا نع

 اوهوت عاد اوه.فاوك رو قروزلا نماوعلطواميلعاوسرأوا ميلاأول هونأ ىلا مهقوست حابرالا تراصق

 نعد سلاح صخضاذاواوهتك !ىداواك أةناولالارئاس نمةريثآ هكاونا-عيفاورفةريزجلا كلت ىلا
 ه] لاو ههعاب كيلا ءملا ضعب ىداسن ف ند لاو هيدللا ضرنأ هيوم هتبرثرهحولا لبوطراصشال اكلت

 هدلارظنف هب وتلا هكاوفل ا هذه نم لمع طأ ىتحى دنع لاهوت ملاهنال هك اوفلا هذه نم لكأتال
 ىشمو ح رفلاهءاغ٠تنو رت رغثو ر زملاهرهىبع علط واوقرغن دلاقرغااةلج نم هنأ ن ظو كوامملا
 راصاماق هنيبج ىلءرط .هوهامو ب.غلا ىقه.اعردق ىذلا لعبأل كاوا هلأ كلذو هذهاس رقلدو يح

 ىلع هءادر ىدوحا فاو هواك أقوف بكر ودوام ا لحرلاكلذ ءءلع تثوهنماس رقكاوامملا كلذ

 كلل ذم[ صفاك راج تدق بن أو صال ىنمثال ىتدام نما هل لاقو» رهظىلءاهانرأىرخالاو هتمقر
 نالاو رهاوباغاا هذه نم كسفنأ او اواوح رخاادءسأو لوقد و كس راصو هن اقر ىلع كوالا

 مالكا | ذ_ه م6ءاوههءامطدأنريجاوةمتو ك ءةسنو مم»طت و مآ روهظ وذ بل رئاان دن ءاو دءقااول مت

 لكأت اولغَت_شاف عاونالا ةفاةهك اوفا هيف اوأرف ةربز لا كلت ىفاوعاطق ى رخأةريزج م_4تنايتس
 لدماء مرمر اظن ا عشدهوأرف هباااورظن «:ماو رقا ملف دعب ىلع حول قيرطلاىفئش.مهاذاوهك اوفلا ْ
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 00000 |” اق ظ
 رفسا انانذاءاطعأف همضرت ىذلا هل لمع هياريغد 1 ءح هلرب لق هب اىلا كل ارلف: ذا اس كلا تعز
 هيلا بات ع ئثلكو نئاز تالاومأهاطغأو عاسنالاريغ لول مه فا أ نب رمثع وا.كرمنيعب راهلزه+و

 اولاؤب لواورف اد عركح انه اوالسااودازلاو ءاسملاب بك ارملا تاض“و همأو هوبأ هع در كلذ دؤعق

 ةنوعشمامكرم نوعم رأ موبا| لو هنا نم_صلا ل_هأ مع ءا_!ذ نيسلا هنن دم ىل اول دو ىتح نب رقأسسم

 ةنداا باو. أ او فَتف مهراصدو مهل اة ىلا اجءادعأ مهنأاودةةءارئاخذلاو حالسااودد لاو لاسرلاب

 لاك رو صاودتاهكملامم نم نيكواهم موبلا لسرأ كلذ ولما ف.س ملا | عم ايف تاةيزحملا اوزودو

 جرفتمل افرض كتي دمىلاءاس مصاع كلا | نبا كرا فدساذهن اهل اولوقو نيصلا كلم ىلا وضعا مه

 كءاعش شالو دحر هل. ناو كدنع لزن هتلمةن ان ءاذيالو لت اةءالو ن امزلأ نم دمك دالن ىف

 بايلامهل اورهف# لوا! ف.ءسك11!لسر نا اولاق هنن داا ىلا ملا ملا لصواسإق لي. دم لهأ ىلعالو

 هقروم هذمرات ليقتد اعلا نيدو هند ن اكوءاشوفعق هوما ن أكو موكتامدنع مهورضحأو موباومهذو

 زه>وباودالا تةءرعأو لسرلا ىلع علخ مصاعكللا |نبا كواملا ف,سود هءلع مداغلا كمل | نا عهءاسإ#

 هلم دقو لا ارض هءاطقام لكو كد دد سد ىم دمو ل ءدأ كول.مو ككواهمانأو اؤءاعمدل_3نك

 هتلود صاو» مههمزهربزو دعاسو كوالا فءمكللا ب روتاماقالا عم اومىدازلاو تافارضلا

 اوهاقأورثاثدلا تقدو تاساك-ا ا رضوا واخد نأ ىارهأ|لحاسقاوراسورك اسلاة فدو

 ىدال كم لد كلاس فءك ىنأ نا اد هل لات كلذ دعن ُح ةنس> تاقام ىفامود ني هب رأ5 دماج
 تارطة- احالا ك:ءاحامهاشوفعق كلا لاف كمل |اهمأ كد اهفدرعشت ىلا هت هللا مادأ كول | فس هل لاق
 تقدعىنأوهو برت ىثد- نا كلما»كواملا فيسو] لاف كل همضقأ ارأف ىدالن نم ددرتْئذ ىأو كل
 هل لاة 2 كولا ف.ساب : ”الادب رئامو هل لاقو ه.12 هَعذشو هل جر نيصلا كلم كرف لالا ةمر د ةروص

 هذه ةيحاص نعمه أىترافسالا,ةداع هل ن هو نب رفاسملاو نيحأ ملا عممج رض نأ ك:هددرأ

 و رضي نأ مد ماو ثاوعالاو ب احلاو تاَوذلاهاموغهقكملا| لمرأف اهم ىنريخ مهمادحأ لول ةزوصلا

 ظ ريض اباود مهتم د-أ هءاعدرب ةمرا ناس نعو لداب ةيدم نع كاولملا فمد كمل | ماس مم ءاشوعمَق

 . لت ناتدرأن اكمل اا أ هبركلاءاسورلان مد او لاق كل ذد هب هرم أى كولا فس كلا
 اورمض< نأ كولا فم_سرغأ كلذ دنءذ دزملا دال ىف ىتلارثاز لاب كاف ناد سلا كلذو هدمه ده

 جير هنا فت اقنينٌمءاطم ني اس هدا .رفروثأةعرا: دمرعلا قاورفاسواشوفمقك ملا !اوعدو نأ

 مي رلا دش نمر ريغتوراطمالا مهياع تازنر ناكم لكن جوملا مهءاحو مايالا نم موب تحير م باع

 اوةرغوةريغ_صلاقراوزلاكلذكو اع. ترمس: انحييرلا دش نم اضباؤضعن تك ارملاتت ريض م

 ْ نامت هللاذر دب نكسو حث رلاتكس ريغ قروز ىف ةكملامم نم «عاج عم كولمأ ف مس قو مهعبج

 ىف هءم ندور هوءاماوءاممل ارغريلو د ارا فانعر 9هيَرَع كو ااا فرس مق سودلاتءلطو

 اولاةةدعاسخأ نيأوةريخ هلا قر ارزلاو بك ارماني [هكمااممنمه همن لاستةريغسصلاقروزلا

, 
 1 ا .
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 ا ١ ١
 سارق ءلاوقسور الا اور لا نونو ملاناعد كلذ دئمف 0

 1 بالكاب 1و موباع ظاتخهوهو نم 0” اا ءاكولل مماع كلا لاس فرهشأ ثالثة دم هعضوهرّمساو

 كلم أي ريمك-لا ممسترلا ٌةذأعم .جولتقأةءا ا هاوادم نع اك متزخم ش١ له

 نكسر دلوناوادع فيك ةبدرغااو اوادمىفلهاسة:الاننا لع تنأو كدلوا ذهن نانا ناملا

 هرم نم أر أف( ما مصاع كلا لاق هيك دحنو كله رك فيهو ةرعم تكُن سءص ضرم هيك دلو

 هلاصوىلا لربسال نم بصوت شاعنكالا هلدلوث انامزلا كمان ردكم .ك-خل اه لاقف ىدأو

 هاينأ ل أس اهلاولاقف ىداول علا ءاح نبأ نمو شاع ىدلو نأ متاع نم لاقو مهيلعشأل ظاتغاف
 لاقودعا.ب اعدوه دو ناز نخاف لندو مصاع ألا ماقشا ذدنءذ دلال يكذلاوه ءانادعاسريزوو
 همشد ةعط» راوادعا سف فاءسأل كلا |لاَمف هَدمَع عوص ءأام هللاَف لأ ضرم قمت يبق ددأهل

 لاتفنامالا كلو لقهل ل اةةنامالا ىطعأن ام زرأا كمان لاق و هسفن ىلع دعاس فان هتءقرب ررميضأو

 ىأرناف ناجلا كولم منه كال متذبدعاس لاذ هتقوشعم نمو كلل امل لاستف وداع ل دلو نادعاس هأ

 1 نيا ىلع ل دو مص اع ثلا |ماق كلذ دئءق هللا ىن نامرأس ءاااهادهأ ىلا ةهقمأا نمعأ. .ةىاهتروص

 2 سلات ىنريخت ل ىدىالوامةش ءىتلاةروصلاهذهامو كادي ةىاىدلواب هل لاقو لوما فيس

 ا لع ادحأرهظأنأردقأ الو كاذكلر ؟ ن[ناردق[ نذل ام ونهى مء|تنك تنأاد كوم

 تناكول ل "8 نو فيكم هألاسةذقاوادم ىف لمعت فركراظنانىلا < تاعدقد ”الاو ادبأ ْ

 ردع: نموناسملا كولم تا: :: نم له ع نك.اوا هيا لوصولا ىف ةل.> انريدانكس :الا تا نمدذه ا

 قو هعامسا|ه ذه ىف مق ىدلو اب نك كلذ ىلءرد#» ىذلاوه هناندوادس نام. ءاسناك ازاالا مباع ْ

 مهلا فرصاوب رشلاو لك الان لغتش او نا د1 ىف ىعالاو صنةلاو دمما | ىلا حرو بكر اوكحور
 ةردقانل سءلىتا|ناملات أن ه.هحاح كلامو كولا اتا :نمتن ةئاع كلءجاانأ ولءاقنعمعلاو

 يدلواد لمعلا نوكمفءك كاملا هأ لاذ ريغتاطأالواهكرتأامانأ هللا ةفانستح نم مهالوموياع
 اننلدب هللا لدا كلذ ىلع م د ١. ىف نيداو لاو نيرفاسا اورادقأ اع. هج اسنارمضس| هنن اهل لاق ظ

 لكوا مب: برغل كوب دم ا فرح ان لكم ضحي نأ مد اع كم رمأف لدي ةذبدهىلعو مرا ناس ىلع
 فرغ ممم لوح اهيانانسي نطو انهت دولا بة دم نع مهل أس اورمؤ>اسأفر ماا سيئر

 نأد,رت ت امد :5؟نانامزلا كلما  مهثهردح أو لاق س اللا ضاضفن ادنعورب عا معربخأ الوهفصلا هله

 لها د نا مم لدو صدم ىلع كَل دب ا هئمادح ألءاوةريبك ةذس دماهنأف نيصاادالمس كد اق كلذ فرعت

 اوءتنأ لع اا دوب مصاح 1 /.وبأهللاقذنيصلادالبلار ة-سا اكرر لأ اب لاق كولا

 فرس لاق يسفذبرمالا اذه ىلا ىضماو نب ىلادال, ىلارفاسأ انأو ةمعرلا ف كتحاو كد كاش عدلا
 ى طم تن ك اذاىر< ئدىأو ىلٌةمه. 1 شف. تأ دحر دق امو ىق جام هرءالا | ذه نا ىنأا» , كول |

 اريخ اه دحأ مناودا رخال اريد امل تدل وتافنام رلانمةوميشتاورف اسأل ١
 اهاس ملا تعحر تشع ناو كلذ بوس ىربأ نيو كالا 1 ارفسلا ف نوكم
 املا مالك | نعت كس حايصلاد از زروش م ؛لردأو « #

 كولا ف.سنأ د٠ هسا كل اا همأ ىنءاب تلاق 0 امعيسل ادع, توّسلاو ةعبارلا هل الاثتناك اإذذ

 تدعناي ىدوصةهىلع ىهتفأ ىتسنيصلادال ,ىلا ا مفرفاسالاب ةرمىل روج مصاعشلهدلال لاق ا
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 ان ل و ا ا ولا ا عا

 قل
 نيثيبلا ني ذه دشن أ مئاهلبءو وو ردو ههدس وىلعم اطأب ,واموش# وكس راص وهءلعاشتم

 رادقالا هقوستو هنأت * ةحانح نو كح املَوأ ملا

 رانك اطتالرومأث ءاح ىوهملا يل ىتفلا ضاعناذا ىت 4
 لقاذقلا )هانو دعاس رب زولا همنا ىتح هردصو هوو ىلع مطاد و ىكميو بهذ: كولا فس لزب لو

 ممهقلافرّودب مانوةءهذاا ذأ مث كوااأ فرس أر نب ادت لاف همه ىأرق ةلولاا فر سرب

 ىخأا هل لاو به“ :وادء دش ءاكب كم: وهوهآرف كو اف. ءسأممق ىب عااهنأ# ارنا ىلا لدو ىتدح ههءج

 هممأر عقرت لو ماك , ل كولا فسو كلذ بيس ىئرب د 0 اكلااره سا

 انأتد .رثو كوخأو كرم زوانأ لاقذلا لا هذه ل ءدعا ن«رالق هردص ىلع دن ق درو بحكشد و لكم هلا

 عرضتب دعاس لزب لو هيلع هعلطنوك مجرد 2# نم ىلع لرش ىلع ىنملطتو كرو«أ ف نيت لناوكاماو

 دعاس ىأرا.إف كس ل.ةدحا ةأك هملكمال : الو هنأ تفتليال كوم | فرسو همئامز هعا سصضرالال.دو

 ردص ىلع هبايذ طدو كوالا ف ساب ةىتااةئازلنا لثذو افمس خوه دنع نم عب رخ هرم أهاءعأو هلاح

 5 :ءؤ ةلادللا هزه ىف كاارأ الو كور تاتق كل ىرخ ْئثىأ ىل لآ ملناخأ اهب ةذا كاوا فدسل لاقو هسفن

 ىرح ىذأ اب كارب أوكللوقأنأ تع مسأانا ىحأا هل لاقودع أسدرد ز رو ىلا هسأر كوالا فيس عفر كلذ

 مركلاباوتلاد حاولا تامسالا بسمو تاكل "ل باررالارهتئاب كد 11 دءاس هللا :ىل

 لاةفاهاك رود الا ف كرعشمو كرد هزوو كد.عانأف ىنم ىكتستالو كل ىرح ىذلا امىكلو 2: نأ اهولا

 ىأرو ةمئامزةعاساومف لما: ةروصل اكد د_ءاسىأرالف هروطا|دهىلار ظذاو لاس كولا أ فمس

 كله خوراش نب خام تن.لاجلاةهدديةروصةروصلا د - هموظ: :أو اؤاوالابةروصلاسأر ىلءاي وتم

 ربك الا داع نيمراتاّت_ىنونل اسولا اب ةني دهم ف نولزان مه نيذل انين موئا|ناسجلا كوم م نه

 اءاامالاك ان ا حايصل ا دازر وشك ردأو 5

 فلس كإ كلا نأدرعسا كلا اهيأ ىعلب تأأق مهلا م سلا ادب نوم سأ اوه فلا ةلمالا تناك إو

 روم ع ذانأ اروغأ اهقلا ىلع ىتلا شوا آر ةاماسرافريز ولا نب ادءاسربزولاو مداع كنب كولملا

 نينك 1 اسلا لبابة دع نما زاذل |نينمولا ناملا كوم نه لداب تألم خوراش نب خا تذب لاسم ةعن دع
 وسال ذه هم اص نم فردت أخ 3 ءلوملا |فدس كلل دعاسر زولا لاقربك الا داع نسمران انسى

 ل11 لاف روما اًداذه هيدا رعأ اه تس ان ةقئاو“ كوم ا فرسلاتفا ماع شفت يسفالسلا
 نم خرصذ ا منووذطم فرعو باستا ىلع ىتاا ةباتكدلا ارقو كوملا | ف.سمدفتةةياتكملاو زهأرقالاسعت
 لاجل هد ددياو#ءأوهدو-ومهروسأ أهزد ةمحاص تناك ناجأاب م6 اسهل لاةقء[ءأ هآلاقو هلق مدهك

 لدعألا <هلا كرعت نأ ىخأ اي هتلاسذ كدارم عامت ىتح ةلههريغ نماسماط ىف عرسأ امأف ائدلا ف ىهو

 نيك[ سلأو نيدحاو بأاو ءأرقفا !اورادتلاباطاقراهنلاةوكذناكاذاف كَم دخ ىف هلو دلا لد أ لخ دننأ

 مران اس ىلءو اب .اعانل دب هيو عو ىلاتو هئاحس هنن اةكرم ؛ادحأ لعاب دملاه اذ تأ هد نع مهأسأو

 الو ده_ةدالو موةنالراسد هنالءاءئال ىذاعمو هوّسْضأاقوذ ٠ عاطو كولا فمات حا
 عجلا ماظل اوناوبدلا عالق هلودلا بار اودوزحلاوءارزولا اوءارمالا هيلع تادف ءءموهوالا مون هم ف

 ةحراسملات ايام هللاو سوت هل لص> كل! نام لقر مك زربأ د ءاسسدرب / زول كوم !ف.س كلا لاق
 : هدازهبلع نول كام عكا يماثل لاق سان لاري زفات رولا عا اطقم ىصواو الا

 0 . لزعو
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 نوفرعتو مك احءولا ادرار اا نيورغتتءارابن ئادسأ » وأزان

 8 ةلععأو ىك .ههطعأن أ ةعاسلاوذهىف دن راق لداع ضان لقاعرومالاب ريمخ مي ميصق ابان

 كواملا فس ىنداو ةءواز ىف ىلا هذ هلل ادا لانا قار كنان[ اظاس هدلع او كا طوع مكاءاكل#
 اوباحأو هيد نيد ضرالاا اول.قو مهاك اوما مكعجاي مكسلك ملقْئث ىأذ مكنبب مكي وما 1| ىلوتم

 0 رات وقنا ! فعالا كل هع غ نمادءانم ءاعت جولان هاحوأ ك1 , اولاتو ةعاطلاو عودلاب

 ناوفصنب مداع لام اتؤسأ رو نيعلا ىلع ءان ترو ءل اق كنق كوالا كرد كدإوب فءك-ذ كرمأ

 قوذهءدوو راقت كلا تما ىلع هدلو ساحأو هرب رس قوف نم لزنو

 ءارمالا ماسة فه دلو بنا هتك! هم ىءرك ىلع م داع كلما ساحو كلا | قطع هطسو دشوه دلو سأر

 قءةحوه مه نعه .انولوةدافوقواوراصو هدد , نب ضرالا ول ةو سان اع مو ةلودلار 7 أوءارزولاو

 ةضقلأو بهدذلا كوالا ف. .برشتولا.ةالاورصتلابدلا وعدو تامالاناودانورتتلا نك ر

 حاسمملامالاك-|!نع تتاكس حامصلاداز رهُش كرد نيمجأس انلا شور لا

 انام« اعلا ان أدرعلا كمل ا اهيأ ىغابت لاق (هثاحدسلا دعب نوتلاو ةيناثل اةلمللا تناك الف)
 00 ةارتل الاور سناب ان || لءاك هل اعدو َتَْتلا ىلع كوالا فء_ههدلو ساحأ

 ءارمأ اب لاقو ضرالا لق ةو سرفر يزول امأق ظل دعب مث ىطعأو بهوو عادا عاشو نيهجأ س اذا سور :

 وهو نا اوة.ص نب مصاعد كود نأ ل-_هق نمدقىرازوورزو ىنانوفرعتلهةلودلاب ايرأأا' ٠
 عاخأن" الاولا ةةدج نءابأ كتر ازو فرعن مهناولاق هنعا ذو عهدلو ىلوو كلان نمهسفن عا دقت الإ

 كملإلاريزو ملص: الاول اةؤ مكمجحأ» ثولوعت ئدىأ ريم نط لقاع هنافا ذه ادعاسىدلو فو أو ىسفت
 ءارزولا هما. ماقو سرافرنزولا ماقكالذ دل“ هذاموضهماثا اكمام ماف دعاس كلدلوالا لواذا ف.س

 ةرازولا كسا هن :اءارعالاو بالاتلاقوا اضدأ هما دقةرازولاد أ اددطحو دعاس هدلو سأرقوثانءضوو

 ءارزولاوءارمالاو كولا ا ىنعهنسلا ملا ماخو نس ازمنااعفو سرافرن زولاو مداع كلم ا ماق كلذ دغمف

 ةمالع مسارااو ةديدجلاري_ثانملا 3 .ةكوماعنالاو ةَمْفْنلااطعأو نيعج أس انلاو ةلودلارباكأو
 ا اه دو مست دل ق نسا ١ اماتأو سرافر ,زولا نبادعاربز ولا ةمالعو لو ام فس

 ةنيدالاااولخد مثرد زولادلو ادعاسو كواملا ف.سهدلو ذ_تأامص اعدل 1 نا حهناكمو هدال» ىلارف اس
 ىدالوأاب مداع كلا |لاقو ةءَبلاو ف, ل و عافناراض_ ايمورساورادتزاسشنااورضحأو رسل اوسأ

 متبل ذخأف كلوالأ فدع هدد له نمل اةهذهأب وأكد دهاهذهن مرات *# مك_:مدحاو لك اولامت

 ةدمحأا كولملا ف. نخاف اما :مىلاامهذو كل أ ددأل ,ةورهاو فءسلاذ تقود , دعاس دمو متادتأو

 ا نهناكوهرب زو دعاسووه ل. هلأ اب هملع 1 ل ة!!قوفاهامر لداهب هام .راغاي لوا وعشت مل

 عو«كااوامهشارقىلءامونس عمنا :ئالادق رومونلاشارفامملا ثرذ مهنا مث اهوضعد عمامانب نأ
 قلاةؤهسأ را 1# :ءةمعملاىأ أرق + مول نم كواملا فمسهءقنأ مث ل اللا صن ىلا ١ ارهساوامماع» ىعت '

 انه لوو ةءهئلاذخأ وأ اهدا ىقلا نمكلملاا: ااهادهأ ىت "زوما اذه ىف ئىأىرتاب ه سفن ١

 هدرقوءاءتلا مفف نأ لا لعد نعام .ةا مف ىأر ذومتملا ثق وهنأز اردنالخدو امعان ادعاس كرتوتذَتلا :

 ئئاسهلا بج نك-او بهذلاب ةثوقنمتنيةرو -ءامتلار نانهودىف لادن هىتااهناظو !اىلعدحوف

 ضرالاىف عقو وةزوصلا كلت ىثءءانر:ىراصو هسأر نم هلةءراطةروهلاهذ- هىأرامإأ برع
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 دعب بنذهنم عقو نم لكو نوبد م ماع نمو مثار +-| باعتأ نم سدح ف ناكن م لكس زنخاو تقولا
 ايام هن ملا ءسه ةرئاد ىف ىصناو تاونس ثالث -اررلت |!سانلا نععفرنو هقدسلا-؟هر زا كلذ

 ماعطلا عاونأ رئا سار بط نأو رودقتلا عا ونأ عمو ههلعاو لمد نانيخ اطاارعأوناطمدلالو>

 اولفتمالو ماي أمم -.ةئيدا ا اوذيزب واودر غب نا مهرمأو مهو ىلا نول م و نوب رسشد و نواك ٌّئ

 ةسئيدملا اودي زو مص اعلا اهب رم أ ام لعذو هّدعاسسو هتقو نهرب زولا ج رفنارا نالوال.ا مهتنناوح
 حارشناو بعاو برشو لك أقسانلاراصو سو.لم نس>ا اوسلو هدب زلان س>أجاربالا, هم !او

 ها منو هما ةلءارمتلاك ارك ذادلوت هضوف!ومايأءاضةنادع املا حو ْزأىاطا ل ىلإ

 كاااراصإأمهدّشر اعاناش وأ دعاس ءاوسق حامصملاك ادلو تءضو رزو اه-وز كالدآو كرا

 ىاسرافهربزو كمل | باط هس نيرشءاهدرع راصاإث ديد_ثلاحرفل | امومحرشب هةر انأكم ماع

 رطخا.عمرب زولا هللاسقف هيف ارهشتسا نك او هلءفأ ن أدب 1 ارمأ ىلا دب رطخ دق رب زواب هل لاقوةومل ن

 تنمطيفالامرداخشارب.ك الجر ترصان أرب ز واب مد اع لاما لاف كرايم كن ارناف هلعفاف كلاس

 لاةةىأرلا اذه ىرب زول! هيأ لو اق هساب رلاو ةءلاو بدالاو لقعلاو ة.سورفلا ل ءاك ادهاماراش

 نوكموك اثم لءفارخ”الاان افا تنأ تاعفاذاف دعس كراسمىأروهو هتءأرىذلاىأرلا م را

 الوام_مأشريدن ن ةواموذعب عمن ان ثالاريمد وىأرو ة'رعهرذ عا مبا هنالهلاريزو دعاس ىداولا

 عماواسرأو بتكملا بة)' اهرب زول مداع كلا للاق م ممقتساا قدرطلا ىلعام 4 دن ءامهرمأ ىف نو اهتن
 رهشلا ىفاونوك نأ اهرباك أم اوان ديت ىتاا عالتلاونوصخلاودالملاو مءاافالا عرج ىلاةاعسسأ
 لامعلا عج ىلا ل وهتعاسو هّدِقو نمسرافرب زو اج رذف لوغلانادءمىف نب رضاح ىنالغأا

 رضحي نارمأو ىفالفلارو_ثلا ف مه«.جاورضعنأ مص اعكملا | ؟ح تح ناكنءو عالقلاباتأو
 اورمضد نأ نيشارفاارمأ : دما كلل: بل اغىضهدع:امداع كل لا نا مان ادو صاق نم ةذب للا ف نم لك
 كللملا هءلع دهم ال ىذل اريمكسا اتاقا ااومصت ناوةن زلارتقأب اهون زبنايتاددملا طسو ق بامقلا

 . ميلاقالا باحصأو ءارزولاوءارسالازريفنا د_ءملا ىلا او زربا هنا عساي ساسنلا ف ىداشن نأ أو كاما
 نه م4 مت ارمىف موأكأررقةساو موت داع رح ىلع كلا !ةهدخ ىفاوللخ دونا دما كل ذىلا عامدااو
 اون رشواواك ًاووودذ طامدلااو دءنأ كلاارمأو موعيج ساخا| تمّ نأ ىلا فقو نم م_ممو دهق

 مك:مبهذالواداءملا ىفاولا واو دانف باه ذأ مدع سانا !ىفاودان: نأ ب اما كم ما رمأ م كال اوعدو
 سائاادوقو الك عدس ى- ثكعلف ىن.حأ نم كلملا لاذ روتسل ااوعقر مكمل مالك وهن ى> دحأ
 نمد_.>أموقءالثأ م_وفا-و ه.مدقىلء كلا |ماق منيف احخاوناكن ادعب سوفنأ ا ىةمطم موءدج

 سانا ع..ج نمرمضح نهومل ريغدومك ربل ةلودلاب اب راوءارزولاوهارمالااميأ م4 لاقو همام
 م4 لاستؤ كل ذ لءناناكت ملا |اهمأ معن هلاولاق ىداد-أو ىئابآن م ةثارو ىل :كءا «ملاه ذه نا نول عت لد
 اناذهوروناا ىلات اماظلا نمانذتنأونامعالا ىلاءت هتباا:ةزرورمّقلاو سمشلا دمعت الك اك متناوانأ
 . ناددرأو ازحاءامرهاخشاريمآ الب رترصر الا ىنأاواعاو مالسآلا نيدىلا ىلاهتو هناصس هبا
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 ا ا و و

 نويل ١

 ىلع «:-احءاضتن كمل أرشد ومس سرا لورد رلاروعشالا نتابكس ران 1
 1 جراساو اك ..حر سرافربزوأل لاو مداع كلذ م ةسالاوناعالا هلع رعرءول

 ه-هقربدت ىلا ؛لريخ أ د ىدنع لاعت كلذ دعب وما جلالة داو نامزلان هةعجاضتأراساو هلم الأ

 كلذدمبمثءابأ نونا ايت ساو !دىلاهمد+و هناماغو هتئاعووه اعاد سرر 0

 ءلد-و مق كمال لاق هنا مد :مالسلا اهماعدو ادن ن اهءآس نيدو هن دب ناك أم عدم هم د-و كما ىلا ه-وق

 تقو ىضمنأ ىلا نيل !سادءقوةرهذا !ىوفاعاطو نيداثنو نيسوقاذخأوريزولاووه ماقف مل اءتو
 امهراظفةرعشلا كلت لف-سأن 1 رخ نينامعثانأر وأ ارظنوالزن مرمصما!برةىلاالازب لول" :اقلا

 ناموطم ننن اع لانس ا هنارب زوأت لاو بهذلا قاوطالاب اه آر ني ءأن .عاام_مالاءم>اوكلملا

 ناذ_هرزولالاةهام ماع جرفتنو صةقىفا معاه رامهكسانلذ سمع ْئءاذهناهنأو سهذلاب
 تاشنتلابامماعتا ةالاع م رق هنأ غب اذه ادأن أىرأو ةءاشننادحاو تن أمرافام تعفن هنباأموةلخ

 كلاا ثم ىلا قا !انام هدم“ 0 افروازي تامهادأ هذ ن هواريشاهمسورهو> نماعطقوامهال و

 نيديدب زف هفر غاورزأبالاو .اتتأ|راداماذيط معن ده جطا هلالاقو مدن الا كلذهام طعأو حاوطلا أم ءاطو

 حابه ادازروش كرذأو 0 طم الوة_ءئالفل اةعاسلاو ىئال_ فلات قولا قام 37 رام اه

 الاملاك نعت تكسف
 انارب زولاو كمل نأ دعس كلا | همأ ىنةلب تااث( ةئامع.سلا دع نوتسلاو هب راما مال تناك الف )
 معلا ابطل ذأ ط.:الوانه|.هتاهو نست :«ديز ف هفرغاو هذا هلالاقو نيذامعثا مدلل حام طاااطعأ

 1|(. نيامهرض أو نبت دز ف هفر رغم همم عة ءاقير هذبط نقنأو هذطو عطا ىلا هيبهذو

 امد اراضاس وعمد الا كاتامأم وا 0 ة:>-وزلا.ها امعطأوةددن زريزول او هند زكلاااذ_تأاريزولاو

 شوهة: هوهورهثأ هثالث كلذ دع َك اما ل 1 الا كت قات اج هتّدْشمو هتردقو ىلا تو هناكس

 ءارتف مادالا نءاموب ةسلا> تناك هتحوز نا مم هتتريغمأ 6 هت” رمال اه ىرتان غن ىفلوةءرطاشلتا

 وهو اهد_:ءنيذلا مادختا نمادداو تءلطوامم ولريغتو تءوتف لماحاسونا تا عفامنط,فدلولا
 اهاجروطانت دع انا لرش. تامزلا كاما هل لقو ولا كر عذوم ىأ ىف كلام ىلا م هذاتلاقو مهربك أ

 ركةتموهوهدخ ىلعءديوهدحو كمل ىأر ةناح .رةوهوأ هذ رسمداهلنا ب رت ا هخطد فكر < رقدلولاو

 مممداملا مالك «ءاسإف هت وز ل <هريخأو هيدب نمن ضرالا لءقو مداسختاهءاعل.ق ةأةكِلذ ف

 تناك ن؛لاتوهانأ» اطعأوه- اعناك ام عاشو هسأرو مداها دب لبق هحرف» دش نمو ه.مدق ىلءاعاق

 لاغيلاو ليلاو تيقاوءلاورهاومل او لاومالا نم وطع اف «_ءلع مذمأف ىتد . نكن م هس ا!2قارضاس
 ىانأ نامزل!كاماب لاو كلا ىلءتقول كلذ ف ل_ةدرزولا نا من ىم الو دمدال أ ثنيتاسلاو
 ىسفن ىف لوقأو لدا نان قرا طاق لوذ < ءانأو ىدحو تب هءلافادعاتتنل ةعاسأ وده

 ناو لءاح نونا ى-وزنأ:فرعش و ىلع ل دمداد: اياذاوال ءأ ل. نوناخناو قدوه لد ىرثأب

 0 تسمو شامقا| نم ىلع ناك امع,جتءاذ ىتحرف نو امتولريغتوامط: ىف كر < دقداولا

 متنا ىلاءتو كرات هت اناربزواب لاا مص اعلا! نا حماده اريك هتلعج وراني دفلأهتيطعأوهايا
 تام اغا |نماذحوخ أدقو هل ضفو همر كرانم رك .اوموقلانيدلابو هنان اوم دوع واسحلاو هلضفانماع

 اذهفلزناريزوأب لاسةفدم رئام لءفارب , زولا لاف مهحرفأو سان | ىلءج رفأ نأ دب رأوروثا | اىلا
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 ظ 7 نا..رسذاونتك اتحمل نمنوعجأ 000 اةطمالا,تلاردم وامل

 ءاضقلالا تام كلن افه.دسد تةحامم أش فكالو ماكرت هل لاقو ىَصَمَدل هد ارك دن أر صفزن زو

 اريك اذهش راس د دقو مماعهمحإ كد رآىذلا ا اواذكواذك ىهوارم را هاانارتعال

 هلق فنا ىتءاراهوالما ارك-ةلاو ماو مذا |ىراسصف ىثأ أالورآ ذدلوب ىلاسعت هللا هقزر. لو هم ءهضامره

 مهضعن ىأر ة«تاودرباك اوءارزولا وءارمالا ماع لءدومان الان ه أمون هك امم مز 7 لع ىَب اه

 همداناىف نوةتدو م-هدالوأ مهعمو نواث دب مهودالوأ الث ةهلمه_-ضهدو نادلو هل مهتم را

 برغل رالااه ذدأد لهو قوم دعب ىتكمامم 1ث أد نم ىرتاب هنوح طرو ن هلاتوهشغن زك لف

 عومدلاب» أمم .ةاتصات ىجانرا اركمفتم لزب لواذه بيسر كمفلار مرت نك ألفا انا

 لو بهكذا كس . ضرالا ىله س1 وهرب رس وف نم مانت ادب دشءاكب كو ل. دئااب ههسو ىطغف

 حاب ءملاملاك- 1 نعت تكسأ , حايصلادازر هد كردأو « ضرالا ىل سااحوهو ىلاءت هللا الا «ء13 ىفام لعد

 نايباس هللا تن أ دع مسا كلا ايمأ ىذا تااف .«ةثامعمساادءدنيتسال ةمقوملا ةلمالا تناك
 نيدو هند ٠ ل_د>امو ءاكءلاو نزحلا نم كال ل ص>امعاسراف ريزولا اريخأ 1 مالسلا مباع دواد نبا

 ريزولا لافذ مك رب زواب كل هد !وىذلا اذه لد سرافرن زوال كلذ دعب لاقدرخآ ىلا هلَوأ نم سراف هريزو

 00110 ار[ دعت تنك ال هتان نكلو قددو ىت-هتلقىذلا نا هنلا ىئاي سراف

 ىنرقريخأ ها لاةاوكرومالا»ذ روم ءلريخأن ؤ سانلا نمد أانر مكر عشا :لوطقدأ ان دنع ناكل

 ميظعم ركسرالااذهامهننا ناب سرافرب زولا لاذع ةريصملا تا ال: ىلا

 نماذكواذك َكءمنارنزولل نامل هللا ىن لاق م ههم نهووه سرفر زولال د أ ٌحردقْئت هلك ىلع

 نمو تنأحرتساف كلا متمدو ىبكماو عملا كم تابق دن امءل - هللاقف متريزولا لاق اء ادلاو فيلا

 كدحاح ىذتت ىلا هز هللاءاش نا دغقورغسا | بعت ا .ذمازنىذلان اك نعم

 بهذاسرافرزولان امث نيعجأ قانا ةاامئو ءاسوهلا وضرالا بر ىلا هت هادي نوكم ءام أ ىلع

 نب مداع كمل ىلا تلدواذان امءاس هللا 3 : هل لاق موب ىلاث نا ماس ء_سلاىلا هد وو هعضوم ىلا

 دقو نيت الصلا نس: ناك اذأف نيتك اسادمقاوة الفلا ةردهشلا قوفاءلطاف هأباو تنأ تعي جاو ناوفص

 أ انا دج ساريناحر ع نينام ثا د "لانها لع اردرصشلا لغد لال ازئاق هل اةااوح درب

 هدع ع نءايمرا مامهالتقاو باذلاب اداب مداها هاما اذا سل آرخ . الالعاب درفلا

 اان اهدهطان ع أو اهاذط افامه هول قب ةكلد' ا١٠ لأم ذأ ةهدح ن نمويقحاو يشوف بر

 مدل سلا هماعن أه, اد مثروأ ذدالو 0 , ىلاعت هنن انذاب نالم امهم افلم الاكل امهعمامأنو امكتحوز

 غابم 3 هواك ادلوربك 0 رافرب ز واب لاقوره اوملا,ن الاكمنآ اءقارمفة قا اق تواقا تعا
 نباح ىناءت هنن اىنهق هتلا مسايريزوال لاق نب ءأم .دل نب ذه نموايقاف ممدزساو لكاو طعافلاحرلا

 اضحالت اعاد همعو كمودقراغ 2 ارا هنوال_ءاكأل انا ىلا هقلأةكر بيع :رواسستناالاّك ل قدامو

 لفها ءنم جرو «عدوو مالس !١١ميلعدو ادنينامماسهتلا ىنل مدت اسرافريزولانا مث قدرطلا

 ىد ارفاسملزب لو ارا توالءار ةىلا قلو هت>احءاضق ناحرف ةوهو 4 هون < .ةدرذاسو هردد ل قنأ

 ءاضق 54و د مصاعكللا أ م«الف كاد اعد اع كأم م همادخ ضع لس .رأفريصهبرقىلا لدو

 ا ابل يدر وهتكسلممب اب ر أوهداوووها دب دسشاحرف حرفه ةحاح
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 اجا اج ويتوب مب © <> ني وويل

 جيك تباري ادبا» 0# ةبوإ حراس تجوب برمج

 رسل هيج: ب تامل ف امج بيبو

 ل ا سمن ولما 2

 اركاب ر ا 1و ىعمأ عطقنب و ى عنبر ىدخ“د : م ىتتوتنهب تماذافىثنأالوارك ذادلو تقزرالو

 طقدإو تق الو هنسدل اع نمريك انت امل المهاد ربزولالا ةفاديأ ددعأ ب رك كالو كله

 - مالسلا ام ماعد وادنيناهءاسربذتده«نك-او ثنأو انألءفنف.كو مغو مهىف راسمنوالءالزا لو
 لكقزر» هلعل هير ل أس ناىف و٠ دصقأو ة دهب, ملأ هد وت نأ دفنت م3 ىد *لك ىلءارداةاممظعأب رهناو

 مالس ااامهياعدو ادن نامءلسىلااوبهج وتوة:رجخافةن ده ذخأورغسالز وتر 0 داون مد>او

 ىلا ناهس نان الما ميدو دنيا اسرع نم( ناك اسأل زوار أنمنأك امازه ؛

 اذكواذكىهو فءتااواءادهلاب ريمكس هربزوكءلا ل_درارصم كلمنا نامماسا, لاقو هدأ جوأ
 تر دل اناغ تاما ةالا ءضاو م ىفدازلاو مار 1 نا مسالا مدرب نب فصآ كرد زوهلا لسرأف

 رمأذ في غ ناعالا هءلع ضرعا ماذكواذكك تحاحن او اذكو اذكباطت كلرأ كلانا هل ل ةف كبدي

 تاماقألاءاو مقرحخ افلادازأاو مأ اركالاب مهثاقالهتيشاح نم ةعاجهعم ذخأت 0 [هريزو ناوأس

 هل, ةةسافرمصم كل هريزو سراف ىلا لصو ىتراسو م.ماتنا ىلا مزاوألا عج زوج ناد عب فصآ جر غن

 سام تافولءلاودازلا مهلا مدتد راصوا دئازامارك !هعمن مروه هءرآ اوه. ءاعمسو
 انمءااورقواسفنأ اوم ءطو ع ة-اح ءاسضقد اورمش افنيمداقلا فوءضا ابا ء-رموالهءوالهأ م4 لاقو
 اتي كريخأن مواسم هرب نب فرع ”ال لات هنا كل ذب مهرهخ | ن «هسفن قرب زولالاتذارودصا او-رشذاو

 ريزولا لاف اذ بانربخأ ىذلاو همالس !اامميلعدوادنب تام ءاسنا ف.عآ هإلاسّتف ىدم .اناةطارغاب و

 ريزولاهل لاةةنيعجأ اناهلاو ضرالاو تاووهأا برهريخأ هل لان اهءلس أن د« ري نءهو سرأك

 نة4رهم ٌلاهربزو سرافلاةف هنود هعق ل منذ :أ لهو امدخرب نيف صآ هل لاف ممظعلا الا ذهام سراف

 ةقوللاب 1 ايدها ]دل نوت ول ل وهأانأ سرافرب زواب فصآ هإ لاةفاس4 ددعستو سهلا لمعت

 كالو احا .روانام>ا بدت راناسحارهظت سهثلانالابر نوك 1 احو ىلا عتو هناك هلل

 آزاد زي نامل كاما تت برقا اولصو ىتحال_ءاقاورفاس مهنا حرب دقْئُد لك ىلءوهو
 مهد رطفأو ةطصد نأ هري_غو ناو سنالا نءهدون»مالسأا اهماعدواد نس نأه ءلسرع اق مالا

 سن لكو نيم ىقدرطاا فاوطصاواهجدوعفلاوروهذااوةلةلاورهلا شو-و تفةوفأفوذص

 ةفادع دل اهةرو ىلءءافضريغ نمنودمالر نظممملك ناملاكل ذك واهدحو هءاوفأتزاحنا

 رباستاه قب ىعا.رو» طلاتر اصو مهاظنلا متع جأ ترسشةرومطااو نيفصاءدجحاو ةةوفلاو هج

 اول دا فصآ مهل لاء ىلا ىلع ورم لو مهوب اذ م ملا ارمصملهأ لوا نادل الارث اس وتاغالا

 مهدي لد 1 اك عدأ من ءكرضنامو دو ادني نأ... أياعر مهناف م.مماوفاةعالو اوُسمأو مهند

 . اولصو ىت- نيرئاساولازب لو نوف امن مدورمصم كل ءرب زو ةعابج مرتاج نهر نوعجأ قا نامءا ارو ل ةدؤ
 و ةرخافلا تافاي_دعلا ممل اوضح أو مار كال اهءاغ مدومرك أو ةفاءذما ار ا فه دما ىلا
 ضرالا اول. تينأ ودارأ هءلعاول دابق مالسلا هب | هللا ىث نا« ءاس ىدب نين مهورمضد أ مايأةثالث
 لجوزعهللالا ضرالا ىلع ناسنا دوه»: نأ ى 1 :.ال لاقو دو ادني نام. 1 كلذ نم معن هن دب نيد

 ىتمدخف ا مي نكء-او فدع ءاق فد تأ ذم دارأن ءواههريغو تاوولاو ضرالا قاامخ

 مرت سأ !ةرغاصالا سعب هتمدت ف فقوو هماد-خ ضعدو سرافرب ذولا ا راولث:ماو 1
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 1 ديدات خم ا اه ا روك مل وس نشف نو ةلير ل رخال 200
, 5 1 0 6 

 2 ولا 0 ع ةزإ

 ! لالا نمةرمشعودامملا لملتان هةرمش : ءءاطعاو هسالم نم ةساع ناك أمعممج رانا

 كلا ىلا علامو ةرسسفم هطخم وهتك وة. .ةلاز ءاوساتلا نا مث نكولممو دس 32 هثالثو لاغاان ههريساعو

 هك طق د_- هادم م مهن ل ةردأت < همام تاباكح ورهف تح ى : | ل .هسلا كالا مأءل لاو

 سردأو نطف لكو ل_:اف ل اع لكو لقاعريمأ لكرض< ناب هتعان وه ةوقرعأ دبر اامالك

 ؟ عا ناك نم هلكو كمل || مو“ اماف كالاا أ ءورهسأ|ه ذه أرقو نحر الا ساح وس .ءاورعاشو

 رها اود اود يةلاو ن ذا ةءاعلو رثتو نير ضاس ا ناك دللااهتسدتس كلذ ةراهوتب. كاوا جاور

 7 ب ءاوماضوا نال ل دمداطعأو هسومام 30 نم ةمنس هما ن سرح اد كلا ارمأث

 هتئازعخ ىفاهواءعو بهذلارةصقلا زهاومتك- -تاتاكما ارمأ مث هنمع ىلع هساحأو هنارزورباك أنه

 قناكءنا هصقلاو هنووذفمو )اه قرف نسحرجات ةاارض#هردص ان اإكك ل اراصو ةصاخللا

 اداوجاس مساك ام ام ناكونا اوةصن هأع ىفس كك مسمى تاوالاو ريصءلا فاسو نامزلامل-3

 ىك*“ل رب زو هلت اكورت ١ اسعو شودح وتوصحو عالقو هري_ئكدالب هل ناكو و زاقو وه. د باد
 كلااذهناٌع راهقلا ل. املا رام +1 كلااتودرات ذلاو سود انو دءةداعمجاوناكو حلا نب سراف

 كا الوولا اذدلو هل نو ةنس نين سو ةئام شاع هنال مرهأ اوم | اوريكلا هفمضأ دقارمم .؟ اذتراص

 ءارمالاو هك اهرب ريس ىلع ماي الا ن هاموأ بااحت اك هنأ قفتافار ا.هتوذل ءامغو مه ىف كلذ بيس ناكو

 هيلع لتد نم لكوم 1 ا :ءارزولاو

 للاماناوهدالو اءناح .رةر ورسم دوحأو لك هسفنف لوم وكلا اه دس < نارلوؤأ دلو هءموءارمالا نه

 دحأ رك ذب ايوئا رئلااهذخا ةوىلا اومأو ىئازخ و ىعأمضو ىذتو كلم كرتاو تومأدغىفودإو

 نازحالاهراوتةرثكن هورك-فاار ا 'َ اندلا فرك ذىل سالو و

 ةعاجلاورب زولاءآ رام ”عرض#» ةدو كس ضرالا ىلعس او ه2 قوف نم ريو 7 ا ىلءراك-هالاو

 اوه رثماو و مسازانم كلاود هذا م ههلاول او سان !!ىلعاو> اص كلذ هسة لدفّلو دلارب اك أنه نورضا لأ

 شٌرالار زولا ل ,ةكل!ىافأ | !ةرب ا اوؤرصتاف هيفوها# كما قدفب ىتح

 عالقلا اأو كولا نمكاداع نع ىنرمخ افءاكملا له بدسامنامزلا كاذماب هل لاقو هن لن نيد
 نمهحورذ_*أنو هماعاذاك نوكأ ىتح كلما هبا كفا نع رعب لرد تان راودارتالا نيل

 نامزلا كا مأب هل لاقو اناث هيد نيد ضرالا ل .ةرب زولا نا مث هسأر عذرب لو كل ماكتم لف هيدنوج نيد

 فرعي ن4 «_ءوتناامو كعزح و كمهو ل سر سفرعأ ملاذاف ى 1. هرد_قو لد عو كدلو لثمانأ

 ظ هسأر عفر لوهان خشب لو ماك: ملف نزملاو ءاكملا اذ - © تادف ىنريخأفا كد دب نيب ىئاقه موق وىريغ

 يزول لاش دع: عر اصر ز ولاوهوأنيودئاز حونب حو و لاعتوه:تّوصب وك لازامو
 كأللاانا ماه :مههكلارأالوزاننت تنأو ىتع ءاسس نم كد دب نيد ىبسذن تاتقالاو كلذ سيسام ل ةث لنا

 نارخالان هى وأو ف ىدل ا ىغو ىحوم ى اخ مصأز زلارب , زولا مم لاقو هعو مد مسسمو هر عطا

 كردأو «ىدب ىلع جرغلا كل له < هللا لهل كما اذه وسام كل | ١ميأىللقر . زولا هل لاقف نية هو

 حا أ مالكلا نع تةكسف حامصلاداز ره

 الار :زولانأ دمعسلا كالا ه.مأ ىنءاد تلاق (ةثامعيسلاد- 80 ا فسادا هلم ءالاتناك اذف)

 إ كدا ريزواد كما هل لاق ىدلا ا له مهلا لءلءاكملااهفه ببسام للة مماعك الإ لاق



 تاب اك تروه و تقولا نأ هلم ىف ىعركا ىل ساه مون لك لاف ريشا ة هه لاذ دصة:نب أى او 30 ظ

 لدحأ ال ىنا فامنأو هنهايرقامذومىل د [ىت- ىرح ناو اهلثمد | موس ل احالمارا-هنأو ارامخأو '
 عزم ءأو هماب قاذف كءشم ىف عرسأ ىتفلاهل لاقف كلعم ىتذخ كوله ملا هل لا ةف ق1 خا ةرثك نءاعضوم ىل
 هحولا يمص يشأ كلذ ىأرؤ سانا نبب يذلا همؤث د ىذلا عضوملا ىلا لدو ىتح هعمرب_بلا ىف

 : ب ورغتقوءاح|.اؤ هثد د_ عمسأ ىغصأو هنماب رق ساغ سانا! ثد< ىءركى ع سااحوهو

 كولمملاه.لام دة كلذد هذ هلو نماو.ضفنأو هنت دام سانلا سو ثد دحلان مايشلا غرف سوُمأ |

 خام لج ر مشل اىدرساب نا كوملمهلا هل لاةذ مارك الاو ةءقلا هدا ازو مال سله ءاءدرف هيلع ملَدو

 كد:ء له كول ءملادأ لا فد. رتا_علأ ساد لافت نعال سان أدد رأو ماه ليد حو مقدم

 ثا د, كربخ أىذلا نمو مااك- اذه تمعءنومو يشل هإ لاف لاما ةعدد و اوم سر

 تءلطامهؤ ةصقلاهذ ها دص اق تو دهب دالب نمانأ نكءاو د- [نمكاذ تع «ءامانأ كولا لاقف
 سفن نع هقدص المخأ مراكم نماواءكتو اهم ىلع قدصتتو متو كادنع تناكنا ك.طعأ امنه

 سطدت ىهو اذ معرقوأ سفن بط يشأ اهل لاةف كاد ىرطاخ باطلاق كل امتا نو ىدن قو رنأولو
 هللاةفدسأ ل كا ةصقاا ذه ىطعأ الو قد رطلا ةءراق ىلع دحأ «ثد الر عماز هن كوكل
 ةصقلاه ذه د.رتت نكن ازيشا |ر] لاقف تدرأ |ءوم ىنمباطاوابب ىلع لتال ىددسا هلل ابء اول
 اسهبهل عدس هناو يشل ادنعا-مافرعاماف طورش سه نكواهاد ف ءطعأان أورام د ةئام ىنطعأف
 لاةفاهترك" ذ ىلا طورشلاباهذخآو ةلاهحةرسشعوا راند ةئام طع |ه] لاقو ادد د تاحرف حرف

 ارورمسءاحرف هلزام ىلا حارو يشأ ىد لقو كاولمملا مات ٌكدحاَح ندع و هذلا تاه حر ميشلا هل
 ذ_أو هبامث سولو ماقحايصلا خص أ املف هعمن اكس دك ىاهعضوو ةرسثعورانسد ةئام هال ىفد_أو
 راشد هلال اءاطع أف مال_سلاه.لعدرف تاع مل_سفءراد باب ىلع انااجو ارذ يشأ | ىلا اهب ىتاوريناندلا

 اءاقوءاود هلمدقو ناكم ىفهساحأو كوامملال -داوهراد ل دوماقو يذلا هنماهذ_أفةرعو

 كولا فم_بروههصقنم تاكا | د1_ه نم هءلاط تنأ ىذلا بدك اهل لاق راناتل هلم دقواساط هرؤو

 هل لاق كلذ دءدو او هتضسو يذلا ىلءاهأرق مثاتنانك نم غرف نا ىلا ةهقاا هذه تكد كاوا هلا س ادق
 الوىراو+اوءاسنا!دةعالو قد رطلا هعزات ىلع ةصقلاه ده لو تال كنا ظ *لوأنأىدلواد ملعا

 نه ةفرءملا لهأو ءارزولاو تاواااوءارمالا د_:ءاهؤرفتاا تامل اد ةعالوءاهقسااو د. هل ه2

 داز رمش كردأو ههدنعنمجرت و هعدوو يشل د, لءقو طور | كاوا. لم قذ مهريغو نب رسفملا
 ظ اسما زاك !نعتتكسف حاوصلا
 نس>رحاتلا وام نأد.هسلاكملا|اهعأ ىذا تااق( ةدامهمسلا دع: نو سزللاو هذماملا ةلمالا تن كاذ)

 هموب ىفرذاسوهد دع نم ج ربخ هعدرو طورشلابهربخاو مأشا ابىذلا عشا بات نمةصقلا لةذاسا
 كولا ف.ءريمهسقل لص تنسو لم ىذلاحرفلا رخأ نم رسل ىادم لزب لوارورسهاحر# ١
 هدوصقموهدارم عادوا اس لدودق كو امم نا هل لو ةءورح ارش هعبان ل رأو هدال ىلا لصو ىح ا

 رحاتلانيدررغالا ا نس ىذلاداهملا نم ب لريشنلاهما | لسرأوهدم_سةندمىلا كوالا لصو نيو 1

 ثاواءلاحارتساو |همانعاحرف حرففهل لح اسعهربخ أوزساتلا هس ىلع ل دمث ماد عريغ نس
 كلذهد.سىأراملف لالا ةعبدب وكولملا فرسة صقهءقىذلا ب اكسل اهدمسىطعأو هنواتناكم ىف

 000 هليل نيو 3 ْ



 ؟ 5

 مدلك كلف نكي لورمالا اذه د“ تاور دلا برو لالا ىةءرمالا اذه نا لود وه دسم

 ا لال سرأفن حرج :ا اريخض مه« كلان امترزول كلذنماضذواددحالا

 بايرأوءام دنلاوءارع ثا ء.طع|ىذلا لاملال- نم ىفاداعو يفل اثر ,زولا نأ نسجرح اننا هل لات يدم
 تفس نأ ١ ال ثصام رغاشب دسو ةكام دن اكس ل ق2 نا كةمدد رأى ناوزام_ثالاو تاءاكتملا
 ل_ء>أ أو كءاطأ ىلع: داب زاهلع-اواهءالتد ريثك ادالب كَم انغا كدا .هعأن اف طق هلم

 تلقا ىت 0 او ىتيعر ىف ىو ىنرع ىلع سا ىلا .؟ كل م>أو ل ا 50

 ناكما كيا انالو ةعاطو اه و# ن سرح: لا لاسةف ىدال» ن هلت درو لدفاع عج ت ذأ كل

 هل هع كريغ عم الو كرم قلم تمهمام تن دع كةددبأ 4 ةنس هلع ربطت نأ كولا كنمتلطد

 مزلا هلل قواها اهل اف ةرنسةءاذعب اعد ع 1 ةنسةلوم كةمطعأ دق لاق طقهنمنسحأنالو

 الف كاذب تلح نافل .اطا6 رض ىت> ةلهاك هد سة دم ع ئالوحرئالو نأ رب الو كتب

 دازر+# ةلردإو « كنم نفذ الوانمتنأ الث كلذ :ئَغ لناوهك:د- ٍِءو ا؟رششباو صال ماعلا
 املا مالك |نعّتتكسف حاصلا

 نبدعكلا !نادعسلاك لااا هسأ ىنءلدتااق 4 ةامعيسل ادع نر ةعباسلاةلمالا تناك املف
 مَن ناو ه َكدعواع رش ا ءاطا ىتمسن ا نسحرح ان الل اتا لات

 هكا اسم نمراتخا مث جرت و هين نيد ضرالا نس> رجا اتلا لوقف كلذم ند الوانم تنأالف نا زر ىنت
 دححاو لك ىطعأو هكملا م ص اون ن مءادأءالقعءالسضف م هو نورة»ونو.: ةكم مهلك س ا

 ىئو ل. أو كلا | ضر غءادعق ىلع ىفون عاف مو !ااذهلثملالا دس رأم انأ م4لاتوزاندفالا

 ىلا ى.:هد>او لكر فاس نأ ددزأ م ىلا كلوا دنانحاورأف لعفتنأد» رتل اامو هلاولاقف هدا نك

 ةييقااراخالاو ةمرغلات أن اك- للان اأوءال_ضفلاو ءابدالاوءاماعلا ىلءاو هةةستنأو مملقأ

 نه باطامه وام فهو. رفد دنع هوم هءهلاذاو اهمىنوتثاو كلوملا | ف.سهصةنء ىلاوئاو

 نهوامىنوتئاوّقا ءاابو دعورسست لاهو طع ةرانيدفاأ :هباطولوهانا هوطعأف همم اوتهذلا

 نامث«:هز كاعد نكد 0 هطعأ ىنافاسيب ىنانأو ةصقلاهذوب كم عقو

 ىلا تن حررت دوخ "لال لاتواوعااقأر اها عأودن :هلاو دنسلا دالي ىلا تن أحر مهخمدحا ولات: ىدرحاتلا
 روح ”االلاواهملاقأو 0 أوناسارتن دالءىلاتنأح رح ”الال لاقو اوما اقأو نيصلا أومقاادالد

 تنأحر سهادناو هون“ لال اقوا وةأرطأ ميج ل واهءلاقأوأه راطقأو فرغلادالب ىلا تنأ
 موءلااذهىفاورفاس م4 لاقوا دمعساموب م ارحاتلانا مئاهءااقأو احلا عاورصمو ماشا ادالمىلا

 م-ممد>أو لكو كرا درت وبا الذءامفن اكولو انوا منةالو ى> اح ل.صخت ىناود متحاو
 رحاتااردصقاضف ا ءثاودحي لفاوش ةةورهشأ هدب ا سفن أ ةءبرأ مندا مهرعأ ىت :لةوللاىلاسهذ
 تب ولطء ىلع مءلاتالاودال_لإ: نئادملااو 3مم هورب_تأو ل ديالا 3
 اب ده ىلا لضوو ماش نادال ةأس هنأف مادا لول .انايأز هنا هود مد ليس

 ىزلا اراهقلاد_>اولا هنا يستر || :اعأ ورام ا ورا عأورا# ا 0 ءط هنن دماه د ->وققّشمد

 اسْنم ل-رب نأ دارأ هنا مث 0 هدمت ةحاحن ,علأس هوهواماب ام ماقأةراهتلاو لالا قاخ

 بوركمتناوىر كلابام كولم لاهل لاسقف هلادذأ فرش ءّتنو ىر< باش وهاذاو اهريغىلا ارفاسو

 ىلاو



 دريس ناو ه 4 ءارىذلاىارلا لا نلف خو ورا 7

 : اذ 12 ءابر هدا ن مث هلامو هع ,تاذدو ارق هتد>- تاق كولاات اذ هد نم كال حصان هىلءلأسأ

 و لا وا ل رئام ىلع كلدعا دذتقولا اذه

 روهقنءارصقالو هذي دم ن ذرنثالن 4ت تااتوت ,رافملا قا ءألءا ميراوجتث»ةبرصلازا 1

 سالا اذهب نهءانتعا م هأ ردم كاياىأراماذناس د ع هلا نمهمق يك ءج نأ مدد دى هوما

 ةرهودا مال لد ا :ةردو>الا تضر سا امال اذ هى را نا طا همال لاق ا

 تقولا ىفذ لدن كلم اناهتأم نم لاق تارا 3 كلدودقهتقر ءرقدنأت لانا

 هاراملف هيلع ل تدق لدنودلاو سمع هتاعأ م ءابر دب ءاح اس1ف مءأب ردي ىلا تا زأ ما مدي نين هورمضدأ :

 هل لاق فةرهوج هنن هت مستان ادد نات توا و المتملدزمسلا كالا

 مهرمأو هدال, ىلا هاك ضع لأ لدن هسا كلا !نامث كد دي نيدو كد. راحو كن :م لدغ ىف ىه

 اوب غر اوملا فاوراطف بر هاازاناب نبا مءابردب كللاد: ءاهايآ ن ااهوءاءدناوةرهوج هتةبراضحاب

 ىنأب لاقو امبااراقف هتةذت ءاوهءلاتمدقتاهابأ تن. اعاملو 9 هرهو>- هكا مو«مواؤاح مثهعأص

 ها زانلح ةك-ا11 نما مسأب ردد كلل ماغرضلا دسالاو مالا كلم اذوب هر دق تاىلعا

 انآ ىنأا هلّتلاَهو هلالا نمل هتالو كالا فدالو اهسد مهقرشأوا ردقم_ععقر ادمواحاتال

 اورضحأ كل ذدنمف مادا ة لجن هدلانأو دمك تااو محلا لازدةف ديرتام لءذاق ىلا [ناردقأام

 لدأو ه هر هود هكا | ىلع هب رضا اانا هك دانا :كودوه-ثااوةاضقلا

 ىلءملخو ماستءالاو له ارالا كلا كو سو.للا نم لك اوقلطأورئاش لاا اوةاطأوا هون زهد :

 اعاهدوءاسمحارفالا ىفاوهاقأو مالول اواو عافلا حرز اوءانأ رباك الاو ءارمالاو ةلودلا تانرأ ْ

 هدرو لدعم كمال ءمسايردي كلا اخ ع ما 2 هب معابر دب كلا !ىلءاهولحو مان أةريشعو دم

 مهانأن أك ا نومءند ونون رمش وتوك 0 :هأو شيع ذل | ىاولازب لو هيراقأو هلدأو هدال,ىلا

 نيعجأ مهملعىلاع هللاةر مهتم اك آاذدو تاعاجلاقرفمو تاذالامذاه

 لالا ةءبدنو كولا فءس# 1 اذ 3

 هممامملا كلولم نمد مناوالاورمصما!فلاسسونامزلا مرق ناك هنأدد هاا ا اعأ ملعاو)

 نيدلاود:ىلاو دزهلا فرافكملادالد وزغد ماع لك ف ناكو ن ا-ارجخ دال» ىلع م ناكو كل اءسنب دمع

 ناكو اداو-اعر 7 اعام“ال داعاك- ا«ناكزاهربغو مهلارال نم كاز رمشو رو اا

 ناكونيمدةتماريسور اى-الاو تأ م اورا.خالاوراءشالاو ت ااورلاو تامداذإا ب كلا كلذ ْ
 ماك-تو ب: رغر هن ند ريغ لانا ل .قو هيلع منن هلا هيك وةيير اياك اق !

 اه مل ماجرنسماسرف هم كروز لأ يطق قه ءؤس هما هءاع و1 همالك هت ,رعأ او هذ ست “أو هيو ناد 2

 هنأ : قفتأم هلع سلاحا فرصتبو جرا اه ذخ مف ةءراظع ًاياطع هيطعيو لفسأ ىلا قوذن هادوسلا 1

 فانا نهو ةماسةرباحت هلرعأ همالاكم» هعأو هن سدك سان هيدي نيب ثدهقف ىررغ غرممت ريم ل>رهانأ

 نادلدلا ع, ءسىفكلاا اذ هه نءرايخالاهذهتءاش كلذ دع مةلماك ةدعب سرفو همتاساخ راشد ع

 ريزوك لا |كلذدنعناكو الضافار ءاشا اعادأ اوجاعرك ناكو نس>زحاتت لا هل لاق لجرهب مهمل ١

 رشد طعأو د كل | ىلعدرر أك ناكو اري فالوب لن علاجي سانلا بج النوسرطتدا 3
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 : 21 آف
 الانا ديعسلا كلااسيأ ى عا تلأق (ةئامعيسلا دع نوسلاو هضذأن بأ هلع ءالاتناكاإف)

 ءام اهدب ىف تذخاواهذ نم 1ءاطال| تر !زوعلاةأر !١ىلااهماسو لهما قوذ نم لزئاسأ ءايردد

 لالا ىف تءاقماف امماعشنك ىنااةروصاا ىلا ةروفأ|ه هله م ىحر | ىكأ نا ثلاقو هبامت_ثرو

 هذه نامسأي ردد فلاحا مل :اهزوىرد الاىلءامممو د> املك تأ. ةأو ىلوال ااتروصىلاتداعو

 هناك تءرفعا لو . نبيل ثةةةرغص ترف هزو هاب اذاو بر عينا داوأق بلعةلدملاتةدقواومازوعلا

 او أواهةلخا متن تف درأو در ,هظ ىل ءزوتلا ت .؟رففقوو مسايردب كلا فاذف ميظعلا لد 3

 ىتح 42 اسريغ مما ع ىذه هاق تد رعلا مهبراطواهمادق مساي ردد
 املف تال ةكس ١ امهقىلا اولصو

 0١١0| لورق نام تار سا رد 00 00 ,آ ىلع تساج

  لاتثاد ا اا 3

 صخقف ه-:اهف طا 1| جيد اريطراسو لاسملا ف تلةنأف رومطلا نم نوكدام عَقأر اضن جمقرت

 نيم 7 اا 4 ا ل ال رد راجيا تيراقتف برشا لالا هلع تيتو

 ثددحلاب هداعأ ولاقءلا عشلا ىلا تهبوقو ترد ما الانم مولى هلذاغاهت دس تددحو هيزاكل |

 ةنيدملا ذخ [نادبالا4لاقو يش ثاااه ركدشف كمخأ نبا لاله ىلع ةءز اعمال كلل انا هل تلاقو

 قد لاسقن ةنجأةعب أهل تن رفع هل جرا 0 هرفص مثامعاضوعا متكءام كل هدأو امه

 ضرالا ه-و ىلع دو نه هردمأاحمعاقهشأر ذاهمأر ةنرضااز اناح أ .لهىلا اهم ضءأو هيراملاءده

 تدرفملا هام بال هكا ارم ءأ ىف مسايردم كاملا نأ, ا. عرضت لا :هىلاح 1ص واذا ةءرا ءاللاقو

 طمس وق نهد راه اتازئف هءرهأازا ذلح ةكماملا ارصقىل ءا+لز ىددءاسالا] نكت

 [ىلارعالا ل وأ ن ءاهدلول ىرح دقاامتءاعأو ضرالات امقوز' ذأ هك اذا ىلع تا دورصقلا
 هرخ

 نانا متاودرباك أواواهأ تءاعأ اوه. دا قرئاشلاتقدوأةركشوا عمر ا اا مبل|تماقف

 نادال ثاسق ع.جاورضحأ اهلاصاهامأو ةشارفاهمأو ةدرهأ ازاناح نامثدجو دق سءاب ردم كاملا

 ظ ىلع اولزنو ءاوملا فاورا ط مهنا مث لدن ملا املا ءأدم» مهوعاطادق نالا كولمن الر مهأارو: :-و

 ةرفكدا نءاميةناك نم 2 ءجاول و هن. دالاأو هنو همق ن اك ن اوم: ةورمصقلاا اوءهخو هر اسس !!هنب دم

 رئاطا|ىلات را اواي دم نيم هب تت أو صفا |ةد راسا ت زخأف ىنبانأ هد راعللتلاقو نيعةفر 8

 هر هئشرو ءاماه دمي تاذ- أ مثُصْفَعل| ن مزأذ ا ةكءاإاهت-رخأف كل دلواذهتلاقوهءةودىذلا

 ارشد رامصو ضل !ىداهمالل من , لذا ماع تنكىب :ل|ةروصا| ىلا ةروصا|ودله نم ءجيرخا هل تااقو

 جلاد هلاخ كال دكوا د تا كف نق دعاو هم !!تعاع ةءاصالا هيروص ىلع همأ هنآراءاذ ناك اي

 هلناد_.ع لا ا د 4 ءاحرو هند: تول 0

 مثاسجب ل>دو اهرلورا .خاباولاا هلأ وايران« - زواجنا 6 لم هلا هل هف ىلع هتركدشو

 ناد _.عمشالمممبابو نيمل تا نمد . دما ل_هأ ع ند قبامترضحاو هلأ كلت كلم هتادح

 86-5 ااا وعدو مهام 1 1 راما دلع ىو عاطف دكتت مفلحو م_مت دهاعو

 مادأهثالث هسدملا| ار اورئاثيلاب مارد «لدأم هأعات ما تارا داما عبع دمىلااررا.سو

 ١ قياكأا همال ماب دد» كلما لاق لذ دن م ةادن دمار هبارح رقر ممأب ردن مه" امور هه دع

 الا



 ا نار هيتس | ءزهنادتاو لاتو كصد هم ل ثأا .مما5 0 ١
 لةفهب لمعت اموا ذه امد لوقت هنأ ًاراذاامأ لع اوك مماذه 1 ةهل لاقرات» , وسل طرردق هل جرخأ م ظ 7

 لكأت كانا اهرأق ند وسأ|اذهنم لك كل تاافواهةدوس ىه تح  رخأاذافه:ملكو ريخريمللاةدار 0 ١
 تائود_>- او ةبحولو هنم تلك انافةدح اوة.-ولو امش اد وس نءلك أ:نأ كااواذه نم لكو هته

 ىلا كترود ن* جرت هد رعش+ دا |هروهلأه د ه نم جرخاكال لوغو كروم تف كنب ند نا هرم
 كال لوَءَو لمت ةماغ لد هيه كلرمضد الو لط اهرع»نأف هزم لك 1 ملاذاو توا روسا

 ا لوو ة.هللاتنأا4روطأو امم مركمو قافن كلذ لكوةدوملاو هم ا,كلر غو كعم زمأ انااا

 137 ةففو داو سولو ه:هتاك اذا تنل ىرظن او ىد وا اذه ند ىلل ىءءروفان و ىف دمساب

 اهاخمثتدر ًاةرودىأىلاةب رشا ةروطااه ذه نمىجرخا اه لقواو-و-وىق هن برضاوءام
 ه]تلاثهتأراف ير درر هدا نطد كاس هعدو مت ارمأ كلريدأ ىت>ىلالاعتو

 ىأرو ىعد:ءتنك اس4 لا ةفىدمساب ىلعتأط» أ هل تلاقو هلل .ةو هل تمأق مث ا.-رموالوهسوالدأ

 تاط>اهناْمهتمن سحاق وان دنعناف قدوسأاا ذه نم 0 ىمعطأ دقو اه لا ةفاقءوساه دنع

 لكأب هناافرهظأفكةدوسن ءبدطأ هنافاذهنم لك هل ثااقورخآ نك#ىفاوةءوسو نك ىفهتدوس
 مئاان قلعاب .ةروصل هد - هه نم عر 11 لانو بيتر ءاماه د ىف تذخأهن ملك هنأ تاءاسإلةهئم ١

 تلاقو ه.ةمع نيب هّمأ هقول تهاقريغت ل هلا - ىلع هي ًاراإةريغت :مارظنملا ع.قروعأ ل غ ةروص ىف نكو ا

 كءلدت هراةتام ىل ةدسساب هللا اوال لاقذ كلذ سس ىلع ريت الف كعم ح ذما|تنل غ1 دو .هعان هل
 ١ طرق تركت تالاف ل أو ةيقادتم ت دس اف اذه قلوس لل اك 9 ىب: مق كذا دقتعأ لد الصأ 0

 ةروصااهذ_هنمىحرخاا-4لاتو اهؤحو ىقهباه-_ثروءامهفك ىف م ءابردب كمل اذ_تأف تدرطضا 0

 ىلعر دعت اهءومدتراصؤدْلا-| كات ف ىدو هااه سف: تراظن ا .ةروصىلاةه رم سيلا ا

 هلعأو ميشلاىلابهذ واهل رثد ماعألا لقت لذا اهمدطلا م اهوه راد كر روح ع رعد ناموا

 َتمدَتَن هتاراملفاه دنع ىلار 16 اول داما ةهس لادن 0 .اوجشلاماقف راع ٠
 )وا الاحأ راماف هقاد_هءزيشل |ىلا هج وقورمصتلا نمج ا رواهؤقماعللاطوهرلا

 ىلا اهب رسواهيكراف ةماقا دام) اء ه فكل قدام ىدلر ام مشا هل لاق م :ةنوعلماد ىلاعت هلا كاز ١
 هئالثا دال لور ار ع درو مم ار د قم كمل ا هركست ثفدحأ ىلا ماعلا لسة نأ كا اوتشناكميأ :
 هزه ةنءدم نم لاق ت اءقأ نأ ن هو ىدلواده] )اف ةءدشلا همام يش همة1 هن دم ىلع فرش أ م'مادأ أ

 ' اال وعنا اانا رطل ا ىف هءمراسو هياح أدل ءالاهذ-ه ىف ىفءعض تنأه] لاقورحاس ا 0

 1 ا ميا ش ثةم ىاقو تنام ى لأ ىف ةلذ همسشت ةلذلا هذ هناهتناالا هلا ال تااقو تكم هل 7 |١

 اءدرتال اعتاب هل تااقاهعمسأ ناردقإام ب" ار هللاوال لاةفاهام ع نأ ىدلرمساد كل. اع
 لاا. املا فلا |ىف هس ات ط ااا مهلا مدل امن هل 3 اىدلوناف 1
 نمتحرخأ كلذ دنع قراند فا لممزوهااءذ4 نبأ ن ,م«سفن ىف مءابر دب لاقورا تيد فا أي َ ا

 اهعسأنأر دقأامو كعمح أانأ ىأاءا4 لاق كإد ىلا ءايردب كلام ظن املف راند فاأاوهازح 5

 هولتق داءلا هه ىف دذك نم لكود-أ نيو بذكد .امدلبلاءةه نا داواب ]اقوي يلا ظذو 0

 حاسمملا مالك | نع تتكسف حامصلادازر مث كردأو» ةلخلاقر' نمارس تالا



 1 رك
 هذه عمتنأ فدك هل لاقو هةناعوه لا ماقو هب .رةلاقيلا يشلا ناكد ىلا ىذهو بك روهنأ مث
 ملذ تاغة.ة-اف ىناح ىف :ان ةلءالا هذه تناك اسهنأالا ةيفاعوريخ ىفامءط تنك هل لاق فةرفاكللا
 ىتاارو طل اور ما !نءهآرا؟هربخأو نات..دا !ىلاتىت أ نأ ىلا امبلع سقف تردو ىلا تسافاسد أ
 ةرصشا| ىلع تناكىتااروءطا نأ ملءاوا ممرذ-ا هللاق همالك يشلا عممانق ةرصشاا ف ىفتناك

 اهكماان مدلج نمثاكمتم ارىذل ادوسالارئاطلا كل ذوارورط مسهترصتو مهتةشعءانرغ با. تاهاك
 داز رهش كردأو « دو-أر ئاطةرود ىف هترده فىراودلا ضن ىلا هند د3 ةمانع ةرص هد تناكو
 ” حاملا مالكا نعت تكسف حايصاا
 انامءاب رد, ناديعسا| كمل |اهأ ىنءان تااق 4( ةئامعبسلا دع ثوسملاو هسماخلا ةلبالا تناك 5
 اهلك ةرصهشلا لع ىتاارويطلانأ ثا |ءاعأ ا ممءآرامو بالة 1-5 ةداكح عرج لاول ز يشل كح
 ا ودوسأرباطةروص ىف هتر عمرا وك ٠م نمناكدوسالارئاطلا كا ذآ و متر دغ»وعأب رغب امش

 كل تر عضال اب تاعكنا تعالو ةم.ظعة مم هيحتائالا وعماعأو ريطاهسفتروه هت هيلا تقاَمْشا
 دمع ىم*أو ىل_بملجر ىف اف تالؤان أك معارأ تمداماو نم سأب كءاعام نك-طو كلر فصتالو ءوساأ
 هذ_هرضن لط.أامارثكو هءلاىرارطضادزءالارمهدلا له سأال نك-او ىهرص:أ ىتامز قامو هللا
 0 لا انو فا لد ل.هس ىلعامنل سل امنالا ب ىلا, أ الو اهتم سانلا صاتاو ةنوعلا أ

 نودراشا نود _.هداهتددىلع ناذي ىيمنوفاخم لكمال || ذد ىلءاها ءاوحاس هدا ف ناك ن هلك

 انأو كك اله ىف ىست كلمأْلا هزه ىفاهن افكاعم هل متاع ىناعاو ىدنعلا.ءزدغلا ناك اذأف راما اكمل

 اهدجوفا بلا عح روزيشلا عدو مساير دب كلل! نأ مثاه ديكن م صلت ىتحا همم هلءغتام ىلع كل لوقأ
 ايفتك !ىتحالل أذ برشو لك أدل تءاحو هبت دحرو هةسادأو هملا تماث هتأراملف هراظتنا ىفةسااح
 حادقالاب هءاع تلام مث لءالا فصن ىلا نرش اراصو رض بارع[ اراض اب ترم أ مث امومه: أالسغ مث
 ناك دوم ق<و كدلع هشابدأ تااق كل 1 5هتأراماذ هلة عو هس> نع ب اور كس ىتدح هءطات تراصو
 تلاقى ديس مركأ اةلاح فوهو 4 لاةذ ىلوق ىلا نيو ىفدصأاب هزع ىنريك له ئث نع كاس
 رئاطلا تن ار تانكسلا ف ماكس ىو ءتتفو نو لوك موق نغتاظقتسا اذ ىنءعرونو ىدنسأهل

 ةهءظع هيوم ه.حأ تنك و لكما ا م نم ناك هنارئاطلا اذه قمع كرب_خأان اف ىلعىثوىذلادوسالا

 ىاوامتاةقىنافهرالا امأودو هأ رثاطةروصفف هيرصوةريغ ف تاصخ ىراود نه ةيراداموب عاطف
 ىف نكفث و ىلع طل همأ احورأوةريط ىف نرعسأ هنلات ة:ث |( ظكوةدحاو هعاس هنعربصأ ال ءوراا ىلإ

 ةيحم ك.ؤتددزادق رورهلاو لظلاو رونلاورانلا قو ىن أعم ىتمظاتما ذه لحال تن أ امأ تنأر اك
 ىلا سداو ميك كل ذ سدس ىلغ مغ نم هءتمهذىذلا نان اركسو هو لاف ان دل نم ىوصن كناءجو
 تما ل_.ال'فصنناك ا!ذامنارخ"ال مانو تمانو ة.ملا أ تروطأو هتامقو هت ىةطذ كال ذربغ بدع

 دقاهدوفلءفتامرظن. وراغناا قراسراصر مان هنأر هظي وهو هءتنم مساب ردب كلا او شارفلا نم
 تذهأو ردا ل-؛هىرارراصوهاذانرمصقلا طسو ف هتسرغو ربأ ًاشرجأ سدك نهتحرتخأ
 مئاقيقدهة:سطر هذ - افالء فسم اعرز راصتءام ا اذه نمهتةسوبارغلا قون ترذرواه درع ةشدك
 لدسعو مسابردب كمل ا ماقام دصلا يصأ اق حايصلاىلا مءاير ديرنع تمأن تءحرو عضوم ىف هةءّدو

 نب اءامواهنم ىرحاعهلعأو يشل ىلابهدؤ ه] تنذافيشلا ىلا حاورلا ىف ةكءاملانذأة-!مث ههحو

 النا املف



 هدئام ترضخ ه همر امراض اب ىرا وملاترمأ ماهر دصلا هتهذو هن. ةدامجأ ىلا مسانودب كلما ساو لشرف رب معلا قوقو جاهلا ن مريم ىل ىهون انسب اله فرشالاش ؤتكلا نات
 |. هدأ السغوامفتك !ىتسالك [فةمعطالارئاس نماجيقورهوجلاور دلاب ةعصرم 1 2
 قابطأوراهزالا سانجأ عمبج اضنأترمض>أو روم. .ااوهذعفأ أو به ذدلا ىب :اوأىراوخلا تريضحأ م5
 نآأمث مث ىهاللاتال آرت منن عداءورا دال نوناكراو رم عرس تان :ةمرا طحاب ترمة اهنا مث :رعزلا

 لدن رن ايرددكلإل ل متو نال الارث راس نية نيذغي نأ ىراولاترمأ مث. هك | ىت- نايرعثد كذك الا ورا ءاب ردد كمل أت اوانو رخآت' المو هدد رشو اح ل3 ت "ةلةكداملا
 و رآ تنام هام باش ةك- اماه ذهنالاتوهيرغلا ىماود ردص حرش او هل ةع شاطف ب رطرصقل اهب

 كام م برشا لز لو وةرهو> كالا نم نسحأ ىف هو ك1 نم ىو أ اهك_امنالادب ااه دنع نم

 تانذثملاو اركسن | ىلا نابرشدالاز .لوروضلااوةلطأو عومشااو ل.دانقلا تدقو أوءاساا ىعمأنأ
 عة تار: ىراو+لاتيراوربرسلعتسان أهعضوم «نم تماقد الوكحاملا ترك اف نين عل

 دازر +“ * كردأو « حايما ايس نأ ىلا ش دعب رطأ فاهم مان ةاومئاح ىلا موذل ايمعسأ رد. كلت 9
 اهلا ءااكللان 590-- جاوصلا

 يلا د كايا نأ دمهسلا كلا اس ىنذاب تلأك 0 أهعيسلا مد نو ساو هعب ارلادل 01-6 30

 تغرفأ أ ماها نماحرخ اة ال_ةغاوا متءصتمساب رد, كلل او رصقلا ف ىذلا ماسهملا ت اذ دمونلان م

 تماق هكدا انامثاب رشق ىراوملا|هتريضح اق بارع | م آراضحاب ترمأو شامقأ !ل> هيلع

 مثامهدبأالسغوالك أف ماهطلاراضحاب ترمأو ىسرك-لا ىلعا ساو مساير دن كالا دب تذخأو
 ىراوملاو ناب يشب ونال؟ أءالازب لو لةءااوراهزالاو هكاوفلاو بارشل! ىناوأ ام 4 ىراودع|ث دق
 بدبي تاق, ئامو نهرا ةذ سرا برو لك اذ الازد ؛ ملوءأس ١!ىنكاناملالاف و الدخاب ىةت

 ل>ر ىع ناكالذو سرطأازهنأ هك.اماب هتناواس4 لاقل لاك ءناكمدوأ سامأت راكاااذ_هله
 ردد كلا هن اق املا ىلا لاح بط ىفادقرا مهم م اعمالك نمتكوو هةالقاعم كام كولد

 قاريض#و !متمغن ماش -وتسمراسدو تار نأ ىرتاب لاةفهءنا 1 ادم ل همول نم

0 

 أ ماع شةفيراصو هنأمث نسدأ ! هنأ م ترهذنب أ «سفن ىفلاقف عرب لو هد وطرد تان

 ةريطه مل اوان راحا ارهت هنفاكأر ةتامسل ىلا ضف تاتسلا ىلا كم هذاهاعاهسفنىفلاَعف اهدح ملف

 ءارتالرو.طااورو. طااىلا ارظنراصف تاولالا فل <#روم طاهةوقو هرد#ر ماا ذ ع يد اس ىلعو ءا ضمن

 كل ىلع تت قدوسالاريطا ثا مثماسجحلا قزأوقز» رامضصوءا امض مع .ل!هريطلا كملت ىلءلزندو -أرئاط» اذاو

 نأ هول هذ اما ىفاذا 0 هروص ىف هرهطلا كل: تبلت اةعاسدم مثتارمثالن ةريطاا

 ىلءظاستغاو ردا دا اكن ع راجل هه هلو هعمل ىقورودشم نا اكوا الار ءاطأ |

 : ه.اآتعدرةعاسدمو ثار ذىلع مانو هناكم ىلع.  >ر هنأ مث دوسالاري اطعاال>أن +, يالوكحاملا

 قطو هيلم تاعف ددساو 0 : ملف اماع فايا ناك هلم .::بال ةكلملا ت ترادو

 ' لاقاممد احىضذث افا همام تق هلر هان: ملةريطلاكلذاوءقاو فدكر ةريط تراصنيحاهآ آر هنأ

 هستءًأرامامو نوء.رأ ىلو هم اتق ش5 دق ىفاف ىعناكدىلا حاورلا ف فىنذ 1 17 ؛رأ كسل“ انا

 ةءاطوامم-لاسقذةدحاو ةءاسء ان ءربسأ الو كقراف انا هاف ىلع 9 ئاعمتالو هءلا حر 1 او ْ



 . د ا سلط ؛ هن --

 1 اانا مل يو امودلاستفار هر ااا نامل مرسال

 ىقاوى ءالدن' كلت ىلا ارظناون اك دإا ه.:ء ىلع ساحاو مةىدأو اب هل لاستف هفوخ دت_ثادقءآر زيشلا

 : الو ى:. ءاربوىب ل داق ند لكو هك-11!ناف تالور ها !نمهرف مهامو مهئاولأو مهساسيأ

 ا ىلع دءقو جرح م 9 : مشن مالكم سس رد للم امءءاإ ءا اطال نو الواما نو ةدرب

 هلاولاق ملا ىلا اوم دن سانأا هرلثأ :ا4نهددع ىدال لاعىلاراننذ سانلاهءلعت زا ف جرف

 ا( اف تامالقءاءأنأ تنوسو ىنأنءا ارو مه لاسفم اءالاء ده ىف كلدرصو ءاريسأ اذه له عشا

 نههماع فا ف نم نك-او تام كلا ماع تاخذه نادل ولانةف هه قو ران فطال هترمض أو هم1ت
 38 !!انازيشلا مل لاقف الدباب ثاأ-ئاهنال كنه خ تور دغا ابك 0 رثالءا بال ةكءاملا
 0 2000 هوستالو هل ضرءنتالخأ نبا هنأ تاءاذاو ىنبحتو ى ئى .عاربىهو ىرادل

 ردنا مث ةميظع ة,< يشلاهبحأو برشو لك أقروشةدم يشأ د ءمءاب ردن للا ماقأف هءىرطاخ

 د هر فودسسا مم دمأب مدامن فا اباذاو هتداع ىرح ىلع موي تاذ يشل ن اكد ىلع ان لح ناك مسسأو
 نوداةةمةيبرعاالو.مللانوءك ارمهورهوملاب ةعصر ا ىنطانملاموطسو فو سدالم ا عاوفأم ىلعو

 راوالا نون اك ةء راج فل | مه دع, ءاحواوض# مت هءاعا م كلا أحدقو هب كلذ 4افو.اا

 نول اكورهاود لا عاونأي ةم_صرمبهذلا تازارط,ةزرطم ساطالاربرملا نم سالما عاونأ نهماعو

 غاونأ ع بهذلا نم ءعيرسسا,ياعةمير ع سرف ىل 8 ل ارثب راح نوط و فو 32 ادادتم
 هل -كاااياذا اونو>وت مهيلعن سو جشلا ناكد ىلا ن ام ارئاس نار لو تءقاودلاو رهاوملا

 أ , ردن كاملا ثأر مشل ان اك دىلاتاسونأ ىلا ةل-.ةمتاازام و عاضع ب كوم ىفتأ» !.زأدق سال
 تهد دن اوهلاج هنا قناع اما هتأراإفهماتىف ردا هناكن اكدلا ىلع سلاح احوذو
 نأ نه شال تلاقو مساي رد: كالا ادع تمل بو تازنو ناك دل ىلع تمل ةأمثهةناهفو ترا

 لانا اوان ثدتال دن عدأم ءالانوكر هعدتلاقف بن رقن ءىلءاج أ نباازهلاسقف مااا ذد كل

 نأت رم هرصدنالو ههذؤتال ا هنادأ تغا خس ىل ىغادسا لات مهن تلات هذي ره الو تما
 ميشال تءهوو رهاوملابعدرم بهذ هءلعام لكو بهذ نم مأ 1 مانع .رقهلاو مل

 هل !قرديلا هناكوهو هبتدحا ومءايردب كلما تذخأب ١ 2 ا: نأ اهب نعتسا هل تلاقورانيدفاأ

 ناهقاونولوةءو«ءاعنوه> وتد هن_سح ىلاو «ءاااورظن اكس ان !تراصواهءمراسورشع ةعب رأ
 دقو تك آس هنك-لو ساملام الك عمل ابرد كاملا ةئوملا امه هرمم-ةنأ ىدقسدال ماع ثااازه

 املا مالكا ع و تع ا شلادا نو لردأو «رصقلاىلا نب رئاساولازد لو ىلاءت هقثا ىلاءرمأ ل
 ءايردب كاملا نأ دمه 1كم ااهجأ ىغلبت لاق «ةثامعم-!ادعم نوس#حلاو ةملاشلا ةلءالا تناك الف
 رباك او ماد اوءارمالا ل رت مرصقلا تا ىلا اولشو نأ ىلا اهءاست أو تل كل اووها رئاس لرب ل
 تادواوةرصنا اوضرال ا اول ةؤ فارع هال مواكةلودلا تايرأاورم ًا,نأ ب اهلا ترمأ دقو ةلودلا

 . هناطم-و طق لثمربل ارصق ىأررصقلا ىلا سايرد» كلا ار ظنا! ةرمصقلا ف ىراوملاو مادات او ةنسلملا
 تادسلا ىلا ءايردب كلما اراقنف ميظعناتسي ىفءالاةريزغ ةميظعةكريرصقلا طسو ىو تهذلاب ةيذيم

 لاكشالا انو رومطا |كلدو هن هن لاو ه>رفلات اودالاو تاغالارئاس يعااروا اطه.ف ىأرف

  هريسغل ممل نهقزربهل>و همر نءهللانادس لاقف 5 ظع كلم ىلامساب ردن كملاار انو ناولالاو

 ) ددن



: 3 0 4 
 تك سلا عندما 9-5 1 7

 ا اع د 0
 8 4 ظ 1 3 : 1 0 1 : 1 0 7 7 ١ 5 : 1

 : .لقنوا كرم هز ه- رسام سرضال تشان و | الذ تأذم هند 2 ١

 رصأ|ىفاوراو كل |عدون أدع سكرملا فلزن هماد_ت2نمةع د ابهبف |

 اناههرصلا جاهريشءىداحلا مولا ناك الو ةلاوتموأب ارش رئاساولازب لو عيرلا مه دعاسو
 ١ نإ نحلاهذ_هىلعاولاز .لراهرك_عدأةدر هه !ارد- هدو ضغء)و عفترتسآر !تراصوادا

 تكرالاىلء ور هدأ كلَ, تدقو) :ةرصلات ارض د ند ةردعد ىلا أون رق ىى_هع مس بدلت جامالاو

 فرشا نأ دعب حاولالان ل حول ىلء بكر هنافم ءايردب كالا /عقرتاك نم عي فرست ف:

 1 وب ]ندع انهن ا ىشالوص ١ ىف هيىرحي حم والا كلذلْرن . لوك ال4 | ىلع

 ىلءح والا هيعلط ع _هارلامو_ءلا ىفومايأ هن الث - مك ل .ملو تي رلاوءاسلأ عم مهي ح وألا اسس لد

 ىلع ىبلا هريزهلا ىف همم ىل هو ضامدأه هز دثأا همام ل_؛هءاضع ل هد٠كلانهدحو) ةرصأا لداس

 ن.اعامافا .ةروسىف بعض: رهأاو نأ ظ» 1 !ةعيقرنايق.لاةعامناكرالا ةرااعاممكتارضأ الاس

 نمكالهلا ىلع فرش ناكدقوادب د احرف حرف هن 00 هايف ىتلاةريزملا كلت م ءابيردب كلا

 دع وشر ولا لاتناة سيدال لاس سيف أدا د راو وألا قرف نم ملزم شاماوعومل

 ا للص 0 0 [ىرتاءلاقو بهتفادحأ كن همم و

 بهذ يأ ىردتأمو شاموهو هرمأ فار ؟ة:مراصو عولطاا نهى ميم ىلا لع .ئاوربجلاو لاغنلا
 ال جهر 1 تكانلا ارظذومال-لأهم أعدرفه. ٍلعمل_ه مم ءايرد, كلا ءارامافالاق,اذش ىار كاذدم مث ١م /

 ف 1ىلاهلوأن م هثر له هد 0 هىلا كإ[ دوأأ امو تأقأ نبأ نم مالغا» هللامَف 1

 ا يل .هنم ين اهغاىدل وا, هل لاف كَ ا .أرامأ ىدأر لو ؛

 اطباء ذه نم كاس كماصسا ناك لارا 7 ماعطلاو 3

 نأ ءاعدارا الرافع 0 متو دا !| اله بدسام ى داء ساد هل ا

 تاناو مل اوةرادغةراكمةراع“ةذهاكى دو ةذاط .ثاهناك ةرحاس ةكسل مام وةروسلا يدم :. لاه ذه !

 نملك نالءايرغ مومك -امدآ ىدن م ىل_ثمو كلم م مهاكءالوثدرم لاو لا ءلاو ل_هدنان ءاهراف اظذنتىتاا ١

 نيمبرالادمدواموب نعيمي رأ هعم دعّتتوةرحاس |اةرفاكسلا». هوز كلخمباشوهو ةنيدملا هذه لخدم 1

 ربفج مو- حاسس ىوعح

 ةلردأو هرصأاتناح ىلعا ترا ىتاا تاناوءداه ذه نمأ.شوأ اراسح وأارذوأ الغ ريصتقهرضتتاموب ٠
 5 ىلا ءالاك- ١١ نعتتكسو حا ,فاادا هد :

 لافيلا يشل نأ د.«سلا كما اهب ىنذابتلاق (ةئامعيسل ادعي نوسإلاو هم هيئاثلا لال تناك املفإلا ١
 0 سدح لقلي دما هذه لهأ لك نادل لاو ةراه-لاةك- 1١[ لا هربخأو ومع ءايردب كلا كساس ا

 رحاسلا'كارت الها علطن الةراش الاب كال ول اتف مهلثم كروت نأ كماءاو ةامجربا ىلا عوملطا !تدرأ ا ٠
 ره اناواهأن مهند أاءزهتكم امدقا نادل لاقو مف تاعام لدم فق لهنا ردك اعدقذ_ُس :
 تاعمش بأن م «مالل 1-5 كاذ مس ءارردم كلا أ مما اذ سعمأا مسوق: ىلرعلاب هريسفتو بال ةك-ام اوه“ |

 تنك ىرلاءرإ هلأ نمتصاٌّش ىنأَت ةدصامانأ هل لاقو ةيعرلاةيصالالثعدعت راسو ألا ا

 ت هلل مع 1



 7ك نيد املا ترص انماء راممحا را خمسا , ام ىردأال هقئاو كلملا
 ' ىذلا طال ىفام عمم نم لك أهكاوفلاو تان ول او ماعطلاو م- للا ىلاريظاار انناملف كلذ نم
 ادهن مءاو- نال لا نورضاملاكذكو ل (نمبهتوكللا تيفال ادق

 ىو هم اه جرف: :اهتدوزرمض 4 نأ َلامارمأ ُحريطا اذ_هلثه لك أءاريطت بأ رامىرع كءلامملاو

 ىذلاريطلا ا ذ_هىلءىح رف نأ ل>ال كءاطب كانا ىتدسأب 4لاقاهآراملفاه رض مدادنا
 ىموةفاس عيفام عج نم لك أو :دئاناىلع طتسو ضع مراط ماعطا|:!رضحاملا_ثافءارتشا
 بأ داملتا ملكت عوام (ةنامْزلا سم .-اعأ نم ةبودعأ اوهورظ ةذأ عام هنأ هلع ىح رف ىت دسأب

 ةيثيالا 4 لاقوا هءارو كلامة ةمح ارتاوواووج و تطغ«:ةةئوريطا | ىلا تر ظنا ملف ةعرمسم

 اذهناكلمااومأ هل تااةف كح و زو كتءدخىف ىتلامادخنأوىرا اولا ريغ ل دنعامو كهحو تع طخ

 رثك !امنيءذك:ا4 لاق هت-وزمالك كاملاعمهاملف كانهم ل روهامغاورئاطب سااريدطلا
 وهريطلااذ_ .هناة-الا كل تاقالو كه متحزمام هقاوهل تااقفرئاطربيغنوكم فدك نيدزَتأم

 حايسلاداز رمش كردأو ٠ ةءرضاازان ا همأو مهل اد الن ب>اصن امرشا نبا مايرد, ا
 حاملا الكلانعتتكسف

 كلااةجوزنادمعسلا كلما هيأ ىةلبتلاق (ةثامعيساا دع نوجلاو ةيداملا هل هللا تناكا ملف
 همآو ن امر مش كلاملا نبا ءاب ردد كام اوهو لام ل ->-روهاتا اورئاط سدلاذ_هنا الل تلاقا1

 للا تن رهو ةكلا الهي صمد قدنار] تلاق لكمشلااذ_هما راما اس4 لاق ةدر صا ازانلح
 كاذبا هوبأض رلذابنأ نهةردوس بطخدق هناوهرخ آىلاهلوأ نمد] ىرحام هتث احم :ليزملا
 هتدو زمالك كلا عساملتو رممأو اع ملاص رميه :اولد_:هها ١ك! اووهلت :ةااحلاصءلامث ناو

 هءاهت لرلعيتامص كلاما ا4 لاةةأسمامز لهأر ص“ أه:-وز ةكسلملاه ده تناكو بقل |هبأاغ بقت

 اه :ركمواهعادخرثك وا مد ل- ةأامراوفقأامةر هوس دب ىلاعت هللا عطقابذ م هءلخت الوهر ,ن# نم

 مالل ع- :ءاماوهنأ' ارنا ل_تد نأ كلم اهرمأف ةئاز ل ه لدا م أو , ردي هل لةهتدوز هل تلاق

 ةنازللات اء دوءامةاطاه ديف تذخأو اههد وتررتسو كل ادعو تماقفةلاز لال ةدكلا ا

 هتلاقكو مارك-لاتان* الاو مالخملاءامالاو ذه قل تلاقو م_وفمال مالك,ءاسما ىلع تماكدتو

 ةروفأ اوراق ن «جرذق نأ لاح الاو ىازرألاع ءاقو تاومالا بو ضرالاو تاوهعلا لامن ىلا هت
 ىلا عسجرو ضف ضفتنا اهمال مند ةايلع هلا كل ليلا روصااىلام_بريواهيفتنأ ىتلا
 ةلاحأ ذه لارا م . ايردم كلانا هنمن سحأ ضرالا هدر ىلءاماكل أي اش كمل | هآرق هتروص

 مث م مهلاسآو مهقازراردةمو قالا ى اان احس لسو ه.1ع هللا ىل_صهللا لو سرد هنا الا هلال لاق
 نهك د دحم ىثد_ مسأب ردنأب هل لاقو ارد ار دو املا, هلاعدو كل | ىد» ل.ق هنأ

 هلا كصاخدق ساير دأب هللاق مثكلذن كلا ابهتفأ. لش هنم منكم , لو هثب د هدد هرخآىلا هلأ
 ١ كاد 1 ماي لان عنصتنادي امو كرات ةاىذلا ا قرصسلا نم

 حوورت نأ فامخأو بئاغان أوال وطانام رووا ع ما هج وتاما تنم ةعامج و امكرع
 ىلعاجتزحنمتناما نأ ىظىلعتااغلاو قارقل نمو املا ىت دلاونأ نظأامو ىمةك 1مم لأ
 ا.عىلءكناس-ا متنا كللاابمأ كلا أانأو تءمو | ىحانأ له فرءتالو ىلىرحامىردنالا+ئال

 هتءإلط



 نا نارا رد ؛كأللأ ادا 0 أ اولا 0 رس ارامتابقو ا

 ملف هت بطخو لد مهلا كمل ىلا هان اوودامه- ونورهاوح واتسقاو ذخأدقدلاشنا ع هلاخوو»

 كلا ]نين و مهيد بر لا مةوو سرا فاو ل. أ ىلا تاسزأفم ذاكلا ف اك لعد دلل

 ءلرلورب دن! كلذ خايف لدا كالا ارسأو هدو: و هناوعأ لو هللا أهل أرصنق لذنمنلا

 زان :اسن أ م ماريخ هل عمن لو كلذ دعب ةمل ادعي لوانرا» ةحارعة وأن لذ 0 ند بر ع4 سفن ىلع فئات هنأ 4

 ىلال-رادقولد: مهلا كلا لع ىف ةكاماا يب ل ااحنأا !هتربخأف حلاصاهبخأ نعامتلأس

 اهرلو ىلع تنز>اهمأ م الاكز ناد تءوءاملف هر فود ةكءاملا ىلعو دلو ىلع ش 1 هةةتلاب تالا ع هج

 تلاقاهنا ٌماهنذاريغن مرا ا هءلزنراهدلو ذأ اوك ل ملاصا م21 لاب ل لسلا اواديد_ثانزح
 تاط:ان! ىثدأو ةكءامملالهأن ءاد-أتاعاامو متن ى :الانا ىذلا كلل ا ىلع ةفئامت ىنا ىعأأم
 هك ع ساو أو مح رأى رأىنأد.د سلاىأ رلاو أب ديأ نم هن "امها جر وَ ءاعكلاادسف.نأ معلع

 "ا ازغال نك! ةرزخل ل مد تاملا زنا قاوزا متتالر ىدلواو ةتالوئدلو رما اذا هتلاريدي تأىلا
 هأ ارذن مان د ؛تءاسعىلأا تال ىةنانةهار كواسح تا اةقهتامتالا فل الو هبالا امندلا ىرأال ى :ال

 دقو هكامأا ىلا نيعلا# 5 ابى ذة نع ء[تيعرو هلع شف نمتا هرأاهمأنا مهتدمغو

 5 ملام 'طكلا نعيد 1 ءداادازر مش كردأو و هن دلااومت قاض

 انياتلس ةكململا نأدمعسل اكل اهمأ ىذا تاق 7 | يعبسلا رس نيسمشلا ةرقوملاةاسللا تناك لاق
 ناك امامأو# اخ نان امازهاهرمأ داو اهردص قاضا مكء!همىلا اهمأ دن ءنمتمحر

 اهفتلاقر ة-ثطءملاةرب زا ىلا امتد راح عم اسراوةرهوج ةكءاملا هنرص# 1 هتاف عمان ردن رمأ نم
 لك أب .راصذرا#مأوراهثأ تاذةردشمءار ارعضدخ هرب ردح ل هاه رامخلاةعضت ْلاشطع توعامفه_ءعد

 كرك ع الا رس ويلا ءاومامأ: دسم كل ذك لزب لورامتالا نمبرش ورامثلا نم

 داط_صرأنن دامصلا ن نمدا._هكاند ىقأذاةريزملا كلت ىف مايالان همون تاذو هامه :هقربطب فك الو

 رظانلا بس نما رلاوراق نم ارجأ شد رلاض أر ءاطةرودفوهو مءايردب كلا ىأر ةهيتوةتن أمد

 هنيدع ىف .ةهاريطتدأرامو ميامرئاطل |! ذه تاه سفن ىف لاقو ه.ه مت أةدامصلاهدلا اراغفةرطامللا شهد و

 هلناقف هنئذخآو هعسأ ال فلا دا طصاو هءاعةكمشلا ىمرعلا ملكش ألو

 هعذأ لاقهلمعتاذامهتد رتشا اذادامصا هل لاسةؤدامصأب رئاطل || ذه ري هل لاق وة د أ لأ نم ددأو
 ييطعذ كلل ا ىلا هده ندب رأى اهلك أ و رئاطل اذه يذيب نأ هءلق بطي نمدامصلا هل لاف هاك آو
 لوط ىف ىفال هلا هن نع ل ونا لكلا لب هع ذالو 4 ىف نأ هم ةمطمت ىذلار ادقاا نمركأ أ

 هنك ىف ىرمطعت ام هر اسهم هرق 9ت .غرناتناوربلا د._صفالورصلأ' هامل متن ارامداممانأو ىرع

 لاحو هن عا كانا ءاراد اقل ارادىلا هيبهذد مصلانأ م هعيبأ ال مظعلا هنأ انأومهرد
 20 ا : أهل لاقو دال ىلا مداخن ى ف رخشماامدامخ هاا لدرأو هب ا!دروهراقنمهرجو

 ءاوك ا اهذخأت هلاقاةهريخأو كاملا ىلا هيه قومداختا«فخأف هملا ىمةي ده كلالوه ل» اللا
 خف توله ءاطلاب مدادا ىتأو فرصن او ضرالا لءقواه ذأ ةريناندةرينعدانضلا ظ
 هرظن أ ى د هرضح أر ئاطلن ب مدا إل لاق كامل لزناملف برشامو لك أنام د_ذع طحو هقلعو عام
 لاو أمش هنملك أد مل دزعءىذلا لك الائأردقو نللإاىدب نيب هعضوو مداد هي تأ ةعامهناهقلوأ
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 ه:عداخ امام ه.قةماع الدال هلءئاموم قثامااو قد اع نال هدرغل أنو ىنم نك ا

 تنأ له ىن.ع روفوىدء_ىأب هأتااقو دءاكملا نم هل هرم |امىر دءالوهو باطلا نلوم اكملاب

 نءتتكسف حاملا دازرو_ثكردأو ةدمسأب مناف لا ةفزانلج ةكدل نبا ءايردب كلما

 اءاامالك_لا
 تنيةرهو> نادءعسلا ]1| همأ ىذا تلا (ةئامعيسلادعبن رع رالاوةعساتلا ةلمالا تناك ايإف

 منان4 لاق زانلج كلا نمامعماب ردب لاما ىدمماب تنأ له مءاب ردب كال تااتلدنم-لا كلما

 كمن بأدب رثاكنا ه:رغدل درالواءاق هل ره_دالو هكدامىلا زأو ىلا هللا عطق ثا اس5 ىت درسا

 ىناذخاؤةالنامزلا كاماب هل تلاق مثيب دتااو ىلةعلا لماق هنا هللاو ةفءرظل | لئاسعذل هذه نم نسسحأو

 كالتقاح نمترمو لاوه لرش ىف تءقودقو اعارذْل:ى>أ انأفاريش ىتنم> [تنك ناو لهئاع

 اهنام ىدنعام راثعءمالاا من٠ لدنع قامو ىدنغ تراصو كلدزءتناك ىتااهملاتاةتنادقو

 كلا ىأراملف ل: تراد واهر د د ىلا 4: «ظو «ةةذ: عاوه.ا !تنأو ه:هتدرقوهرهدا|ى ولن هت أزت

 اهل.ةءواوعضد راصوابب قثوو«:ةشءاسمنانظواوبهمارغ د:ثاواهل هتمح تدادزا «ءفاهاعف أو 0

 طماريق عمهرالو لاسملا نما تنأامراشعم عد رولاص ىلا ىل ف مرو هاو ةكملمام امل لانا مد

 هده>وىف تلفتو مهفنالمالكب تماك_دتواهرد_ديل ا هتذةرهوح نا مثاطاريقنب رشعو هع رأ نم

 رقاساارحأشدرلا ض.ءاروءطا!ن ه>اأرتاطةرومىلاةد ريدا ةر وصااهذ_هنمجرخا كتان

 ضفةتاورو.طلا نهنوك# أم ن سحأر ا طةروص ىلا مهماب ردد للملا بلقناىيداهمالك حاف نءلج لاو

 اهيا |ترظذف هذيسرم ىلا راوحن مهب راحاه دنعناكو ةرهوح ىكارظار ادوهءا- ر ىلع فقوو

 انياع همو دق مأش أ اف اريخ هللا» اًرج الف هتادقل هلاخ دنع ارب فأن وك نم فاخخأالول هنناو تااتو

 هك راو ةشطمملاةرب زا ىلا هءىهذاو هزم راحان نكءآو « سارت نماهلك ةنتفلاهذهف
 قنا ُحدنعنم عود رلاتدارأر: رب زها ىلا هتاصوأو ةدرالا هتذخ فاطم توعىّتح كانه

 هرب زملانم<_:برخأ اهنامث امطع توءنأ قك_سناللاهلاو نسملا اذه ىحاصن أ هلئاو امس:

 تلاقوامتدمس ىلا تهجرواوبفهتهضوفرامئالاوراهتالاوراصمالاةريثكة رب زج ىلاهب تتأو ةشطعملا

 لاا لان حلا .رمأن م (ناكامامأوإ) مءابردن رمأ نمناك اماذه ةثطءملاةربز لا ف هتءسودقاسمأ

 تذ؛ةرهو>تاطهرسأت «راصوهمد_ثو هناوعأ لدقو لدزوسلا كلا | ىلع ىوتحا 4 هناث مسا ردن
 ىدآواب تااقف مءأي رد, ىخأ نبا ندا ىتأاد لاقو ه_هأ دنءهرصق ىلا عج رفاه دك ملف كلا

 ب ورمل ك-: دترح و لدنو-ل! كلا عمتاتاقت كنا ماد 1 هنا بهذنأ فرعأألو هد ىل اه هللأو

 انطرف -ةاذئا هللاو ىمأ اب للاقو هّمخ أ نبا ىلع نز> ههأ مالك لاس عمساملف برد وعزفلاتقلاو

 ةرهو> كلا اثنان عئتوأ ل دنودأ |كلل ا درذس نمدحأ هءعقد وأ كلين أ ب اخأو اردد كلا اى

 ناوءال 0 ا هنامحا منذأربب هند -أدقىنالرع اهنمانلل مدهءالو لع>ه_مأنمانل صدق

 نم ناك امامأوإ9 حلاص هل امو ماب رد, كلا |رمأن هناك اماذه مسأب رشد كل! ىلع ردع قاسم

 اما !تماقاهمأا هترظ:املفاومأ تتأورصأ |! ىف تازنو تءاقانا مدر اظن |ىفؤد دعاماب أ تدعم
 0 !متلمقو ظ
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 2 لن
 مهثدغريملا ام هلاولات لاهل اكلت ىلع احل اداوأراسأف حافصلاٌص و ترحل ظ

 اول-رتةةواطسلا دب دش ىجحأ كلل !نااو اعومالا ١ ره ممالف هترصن ىلأ ماسر أ دقدم|تذاكر ثم ظ

 نعالن اغهت كام و لف كلاي موأرق ل دنمحلا كلنا اول دومفتو.ساوذزج و متلو ١

 ل نر هت دقق لمت مريخ هناوعأو كامل هاش ادار: اس ١ ظل .ءلادب د_ثودوءالوؤه

 نكت لق مهضعب ىلعاول ٠ كل تالك- -|اءالؤد سوراو ذخ 2, وأ لافو هموق ىلع حاس ةدر<فودسلا

 كلما ىل- ءاوضيقدق هب راقأو لانس تاكورار ةلاىلااوذ ا |

 حامملام الكتلانعّشتكسف ا.صلا د از لردأووهوفتكو ول رزئمأا

 حاس دسم كلم اممأ قلن تلاق ( ةٌئامعيسل ادع نوعد رالاوةنما5 ءاولذللا تناك الإ:

 اولتةدقهناوعأ نأور.سأ دقاهايأن ات ءاع تومتت 1 ةرهوج نا لدزئئومأا كلا ا اوذتكح هرراثأو

 لتئقاألو اهقوف تفتخاو هيل اعةرش تد_صقاسهلا ميرْل اذ: لس كاك راهرصتلان م”تد-رشل

 هوريخأت مهكاح نعمه ةمءأب ردن مهارقنند را هلدنئمأ|كللا نام اء ضع رننائةئاطلاءالوه

 الر[ نه ناد دق للتو هه لع فاما اهىلو هءاع ضمق ل دزه كإ | نأ عومأ 1و عقواس؟

 ريداتملا هتقاس) هحوت :ءنبأىر ديالراصرام اطةاضالو أي راهىلوذانأالابولطااامو ىل-أنمتناك ٠
 0 ةأالثم حرط: :اوةرهشلا دن ع حى اقل دزوملا كلا تند ةرهوجا جيف ىت ارب زملا كا: ىلاهءلزالا

 ريداقتلا نمسغلا فهل ىف يق خامدح ارسال رغسالبولطم لك نأ لعبالو ه-اراطذاب ةحارلادارأو
 قرشأ اذارمقلا بن“ 3 اهآرفاملار ظو :3ؤهرهوح نعى هذ. .ءتدقوفهردشاأو هش هرعا عقردقراملو

 :ءلا هنا ناره سرب دقّىث لك ىلءوهو ئشدلك قااخوهو هم ديلا ةروصلا هذه ىلاخ ناهس” لاف ١

 تاما ونظأو 0 مأكل تن. ةرهوجه ذه نوك-ت:ىرزح ىنةددنا هللاوروص مايرام | قااخلا 4

 هذهن كت ل ناوو ةرهذلاه د -ه قوق تفد خاوورب زحلاهذهىلاتتأوتا رهام دب : رتل اعرق 1

 0 أ أواهكسمأ موقأ هسفنىفلاّتواهرمأ ىفارك 0- :هراص هنأ مث 1 هوجن كلا أى هه

 لاقوه_مدقرلءامئاق ستان عل وهاذ_هوام سفن نمامطخاى ف ا تافا 4 احنع

 هناك هتأر ف ساب يردي ىلاةرهوج تراظت 3 اااده ىلا تان هوت أنمبوملطملاةءاغأن ةر هوم
 ان لئاسعلا علماب هل ٌتااَقو مأسقا الا عام ماوقلاق .تروشو دوسالامامعلا تحن نهرهظاذاردبلا ١

 اولتقوىبأع ءاولتات هل -واحلاصنال ناك-ما| اه ىف ت رهدتو لد ماا ذل 1ت :ةرهوج كاملا 5

 [. رد كل تاتيرموس ةكلملا ناك ىقن قءايو ءانأتد رويت تسر أوه دنس ا

 ابرد. كلا عمءام افىلأ, نامزل|لءفامردأ لو لقا نءانو ةيراهالان اك- 1ااذهىلاتدتأ امانأو 1

 راظن هنأ مثاهتأر ءأن ىذرغتلل ىناك م اللاقو م رغااقافتالا ادهن ميقا ةءاغسعتاومالكا

 امساك ناش أثىلءو اذ - ىدرم أوكا اوه ل. 23ىَ و نذل ان , ىلزنا امل لاتواهبلا . ا

 كسا ىلا ىت أ ىذلاوهو ىلاوهاداصن او مهن !كا م مساي ردم كلملاان أ ىنا ىعلعاو بورملاهذ_هو ٠

 َّك زناو وتقف اغتال بئادحت نم تقولا اذه ىنانءامتحاو كا'ال كلم تكرثدقانأو هنملطخو ٠

 امد لالا 1 و زئأو هقالطا قا اصيل اخلأ ساو ل ارصقلاتنأوانأ ورأى تلد | 1

 ىأرسأو ةيضقأ |ه اه تناك مثلا ىاعلاا ذه نأ ىل_ءامسفن ىفتلاقمسايردب مالك ةرهوج تعمم 3 ١

 ةلوهعم لا م نافؤربزبلا كلنا ةبب مانا تججوخو ىرصق نعانأت فشتوه«ثحو مباح ل دتقو '
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 اهيضقأ ىت- كنا ىنريسخافانمل | تدنأ كنا ىد كح احام حلا مارانن ةثحوأ كراصمود_ةكاملا

 ماغرضاادسالاو مامهلا كلما ىلاو هللاىلا ي>احنامزأ اك ءان لاو دور“ ىلا ضرالا لءةو ماةةذ كال

 وفعلاو ناس-الاودوملاب نادايلأو ملاقالا ف هربخ عاشو نأ .5 رلاترا ههرذ ذنساععىذلا

 لدزهسأاكملا ا مادقاهرمنواهريغو رهاوجلاا همم جرخأو نيدار للا ههف هنا م تأ :هالاو ةصلاو

 دازرهش كردأو و يم اهو ءقب ىاقرب خو ىلع ل_ةهذتتو ىتر دش لقت كاس ءنامزلا كام هل لاقو

 حاملا مالك-لا نعت تكسف حامصلا
 اناحلاصنأدعساا كلما تعأ ىب مهما تلاق ةثامعنلاده:نوءدرالاو ةمنأ 9 ءالاتناك الف

 هل لاق ىءاس ورق ىاقربع وىلعل ا !نمدصقلا هل لاو لدن :مءأا كلل ىلا ةءدملا مد

 فرد ان تتك نان كلتا ىنريخأو كد ةصقىل لة دم اذه ىلتد ددأ بسال لد: لاء

 هللا فاكر : الفا ئاضق نع اةغاعتنك ناو سعت ىلا كج وحأ الو ةعا لن كلامتءذقامئاصق

 ا.مئاضقىلءرداق تنأ ىتجاحن انامزلا كىماي لاو تارمش الث ضرال ا ل. ءةوماعف اهءفالاأسف:

 : 0 كلزوح تدل ىفو

 اهملط ف تئ> ىتا |ىتحاحام أو عاطت ةسبام لس 3 نأ تدرأ اذاىلاقءمكسملاضء.فهيلعردتةءال
 لاّقو لدارمىمأ طأو كديضقحرشاو ل نتحاحلا ساكلا| هل لاق ا,ماعر داق هللا هظف كلا |ناف

 هردوح ةكساا|ةئونكملاةرهوملاوةهدتم ااًةردلا فاسسغار م .طاخ لبد أ دةىلا ل -ءانزامزلاك[ هاب ل

 ءأ ارمساأ هأ|غق ىلع قلتسا ىتح لدهذ همالك كما عوءاسلف كل دصاق كل |اهميأ بم ل الو اي الومت ذي

 امو داشربالا قطنتالو دادسدالاىستال الضاناءاثو القاع الحر كل .ى>أ تنك ملا.ءأب لاو هم

 كولا تانب ةظ2 لا ىود مشكلا طدلخاو مظعلارمالا اذه ىلا لاعدو كل ةءباصأ ىلا

 كإلَدع صن لهو ةءااعلا ةدردلاهذ د ىلا تد مناك ن1 ردق نم خلب لهو م» ءااقالاو نادلملا تاصأ

 اهتءطخولو ئسفنل اعطال ىنا كلل هللا مل د أجلاسلاةنمالكلاذهب ىو تسال ذهول

 انأ ن5ءاوانك-امموءاأت تنك ناورعأ الوله ن مك مىلأنأ لت كنالرثأ ؟ | لباسه أذ تنكىمفتل

 تعز ناو تول فرمت تنأو نانو وش كال اذوأر مالا مدا اقأ تحاص ءايرد كمال الا|تءطخام

 اهنملجأم ءاب ردم كمل اف ةلمج كندا نأ تمعدان او م-ظعأ كل مم را , ردد كام اف م.ظعك خ1 مكنا

 دقنامزلاكلمام ن يل ماعلا ثا .- أن اف هنامز شراف هنافأع ا فز ال ةروف ل

 :تنأو مهةةسملا قدرطلا | رك را ا ام افانءاعتمظا.هتناو هن# ىف ئغلاتءضو

 ل هال دن ال لود كهلان اف جاوزلان ماه ديال ك1 | انالومتذ ةرشوح ةكءاااهذ- هناك اابأ

 كلا مال أ اناا نافاه- اوز ىلع تمزعتنك نافربتااوأجاوزلا نم
 هل لاو هد_سحنم محرز ن] يور تاكو بخل نأ ل - هل دعوا ديو تانغ طا ةغاحلاص مالك

 زاناد كدشأن بانا لوةةو سا اهلا ىف ىدارك ذتومالكلا| ذوم نمطا2 كلم مله لاح راس اك
 يطاختو مالكا ذهىل لوقت تهون أوه نمو انهن اوه نمو تأ ىه نمو تنأن وام ء فك

 اذه س أر او ذخناملغاب لاو هنا ماغىلعحاصُم بالك الاانا ةءستلاب منأ ل ه5 باطدملا اذدوم

 ريمقلات ايىلأ ل دوا[ نامل طرصقلا با ءاوأب راه وذ هوم .طو أهو دوحو فو» كااودذ_تافىاعاا

 ليرد ا ا اون اكو هناملغو هتريستعو هنن ١ ارقوه-عدالوأىأر

 "00 دسنلا
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 لاخان لعا هل لات لاس هلا مالك سءأب رد مهما كد نمكلأ رد وةك! ها ارعأك ما ءد سفن

 ىيوادبااهرواثاالو ابا عج راالف كلذ نم ىنك-ةمل كلذ فاسهتروا و ىتأ ىلا تعجر ىت-ه ىنأ
 لاّتوهرمأ راح هدأ نبا مالك حلاد عهمابأف عدرا ماها ءأالو ل ءمح ورأ هللاتو هلا ماد

 ىلا عرج ريناب ال هنا لءودْل الا هده ىلعه ارا ا لاص هلاحن نا مث لاح لك ىلعىلاعت هللا, تنم
 كلما لوأنو ىلا عت هللاءا أ نمواوعأ «.ءاءاشوقنماع اخ هعيص أن محرج أه#.ءحورب لا 7

 هنا.ةسورصأا باودرش نموهريغنمو قرغلا نم نمأت كءمصا ىفازه لها هل لاقو هأ امءايرد
 كردأو» رهأا فا. سطغاموتا م ههم- صاف هل هدو لا هلام ن م تاس سسأب ردن كلا فأذ

 اسمملامالكملا نع تةكسف حا.هلادازروش
 كلان أدم.ملا كلا اأ ىنغلتااق (ةئامع.سلادعبن روعن رالاو ةسداسلاةلءال اتناك ااف)

 هةأرفءالخدف حلاص رص ىلا الصو ىن- نب رئاسالازب لواراسرمأ | ىف ابطغاسإ اكاص هل معو مسأب ردا
 هءلاتماق هن دج هتأراملف مهيدنأ ال_.ةممياءالتداطف ا مراقأاه ددعو5 عاق ىهو «هأمأ هندح

 ة.يطاس لاقز انا كم أ تفلخ ف.5 ىدلواب كراس.م مودق هل تااقو ه.ة.ع نيبام تامقو هتقنتعاو
 ناوزاذاس هت أ نيدو هند ةواعهماريخأ املاصنامثاهع تاب ىلعو لِءلَع ل-3 ىهو < ءذاعوربذي

 ىلا وأ نمةصقلاا هل صقو عاسمدلا ىلءل د: مأكل تنب ةرهوج ةكدلاا قة عماير دكا |

 ادب رهاب غهءاع تافاتغاحلاد مالك ماب رد كلما: د تععسا!ذامطخلالا ىتأام هنالاةرادوخ 1
 نبامادقل دزهملا كلا ثني ةرهو>ةكءااارك تا ظس ادا ىدلواب هل تلاقو تءةغاو توكزئاو

 ىلءةرهو> هتنبأب لم“ ةوطسأ| دب دس لمعلا ل لق رامج ىجحأ لدنوهلا كانا لت كنالكتخأ

 ناهسأ نر انريغدراك أندريفامب أنماط زأ ف اكرام هربغ قالو لالا الو نسا اسف

 كلان اف لمعلا ن وكف 5 ىمأ ادا لاق همأ مالاك حلا مسام رطامخلان برو سكم عريق ورم
 هج لذ أولوامببأ نءاوطخ نأ دءاللاقوزانا- ىتخالاهترل ذاسل تنيلا هذه شع دق »أي ردب
 ىخأنبانأ ىلعاهم'اللاتاملاصنامث امارغراةثءاهيةتوءا ج وزني ل تاهنام عزو ىكدلم

 د_ةودل الاةردودس لدن الو موكل هن 1 الاوهوهرسأ» مععل كل هناك هاب ناوانم لجأ ن_سدأ

 انءلع مدح | ن اه همم امطخأو هل 1 حل هن ده لجأوا هربغو تءقاون ندرهاود خ آىناىلء تمزع

 ةكامملاةمساتءاع مدح | ن اواسهنم لجأوهذ لال ا,انماع جت>اناو كم ناك هاضد أو هذ كلم هنأ ٍ

 ىسأ نأ دءالوا مي: كم نمر أهكامتافاناوعأوادان-ارُمك 1 اهبأ نموا ممم ةك-ا# مسوأوهف

 راح ىف «ت.م رام لثمو ةدقأ ا هره بوست ىن ال مه ذن جور ن أولو ى أ نبا ة_>اح ءاضقىف
 اظاذتنأ لاباو دم رئام لءقاهمأو] تااسقؤ كل ذ ىلع ىث ل2 | سد ىلاسهت هللاو اسوم هدحاو زف ىسأ اهةثع

 دحر دق ضرعدال هنالك سطس نأ فامخأو هنوطسو «-:3امج فرعت كنا هدلك اذامالكاابه_رلع ٠
 نامضقو تقارملاو ره اوما ن منين ” الءنيسارح هعم ذ_تأو ضو هنا حةعاطلاو عوسلا اه لاقف
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 هللاقسولجلا يرقد اال سايق سولجلابهرمأو مارأ .الاةءاغ درك اوهيلا اقل دنمسل اكمل ءآر
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 نصغراذ بث رطخ ناو نالزءلاواهملا لذ تتفتل ان ال .ج هجوو لحن رصخو ل. فدرو روحأ
 تءمءانإف فطام ةنءا فشارملا ةيذ عر ظن نم لك ىبستورهتااو سما | لع ترغسا اذاو نامل

 اذا سداوراغد نو ىتمحاص تن اكو ةدب دءارارما متءأر ىنا هتلاو يأ. تقد_صدل تلاقا مبخأوم
 انإف ىهالا ىدلول ملصنام هللاو !متدأرام ا اعرتشعةرئاسث موملا كو دعبلا بوم نضمن ةقرعم مويلا
 ةرهو> ىهو حلاطاهرك ذىبااتنءا!فصو ف هرخآ ىلا هلّوأ نم هالاقام م-هف واموم الل معاي ردن عيب
 فىفرغو راثلا ب ءهاهل> أن مهماقىفراصو مئانهنام_4رهظأو عاملاباهةشعلدنوسلا كلا تنب
 حاملا مااكلان ف تتكسف حامصلادازرهش كردأو ه« رارقالو لاس هل كر دن الرحم
 ءاير دب كلل | نأ دمعسا اكمل اهمأ ىذا تل اق( ةئامع سلامي نوع رالاو ةسماخلاةلمالا تناك اف )ل
 ىرغورانلا مهلا هاح |نء«.13ىفراص ل دنوهلا كل تف فصو ىفزا نمل همأو اص هلاخ مالكم عم 1

 رصأ كوله ىنام ىتأا» هللاو لاقوزاناج هتنأ ىلار ظنا 1 اص نا حرار قالو ىلا هل ارد.الرحع ف

 :أنافاومأ نم هلا مط ىت> هدراجلاو اد تر دك كادلو ىحلعت الق هذمةوطس ىوقأ الواوببأ ن «قجأ
 اهيخأ مالك رانلد تعم املفأه ريغ تا 73 رفق كنءالاودوزب مل واثدرن او ىلا هذ هللا أن دجانةناحأو

 نئاذلاس. هءاق ىف اب رد» كلملاو ةلءالا ك[تانابو اةكسامبنا مث هتد أر ىذلا ىأرلا معن تلاق حلاص

 رجلا ىلا ةم ىلع ارم نم هناعماهربخ نمأ.ث هلاخنالو همال ل-ةءىلو هثبدح مو ةر شوج ة؟لملا شف

 ماعطلا مهدد نيداومدقو با.كاااررسواحرخ متالمدغاو ماسلا هلا وره كلاالخدا وهدأاماق

 لاقوه.مدقىلعحلاص ماقكلذد»»و مهد. أاول .غ ماوفتك | ىت- هلاخو هدأ مسايردب كاملا لك ف

 مهرطاخ :ومانأو دمع دنعى ناقءدلا ولاىلا حاو رلاىلع تمْزع دفاكسذانءزانلح همأ ومسار دب كلل

 هنامث مالك لتءاقموملا اذهان دع دمقا حاد هل اذن مءارردب كمل | لاقف ىراظةنأ ىف مهو ىلع لوغش#

 كلا سلف ناهزنتبون احر غتداراضو نات سلا ىلا اءهذقن اة #بلا ىلا اثرت ناو ىلاحخأب ان مق لاق
 اموهيرا.+لا فصو نم ملاههلاخ هلاقامرك ل: ةمانب وي رتس نأ دارأو هل ظ ءةرصُم تحت ماب رد

 نيدرملانيذه د ثنأو رازغ ع وهدب يكف لاجلاو نسما نماهيف
 مرطضةءاسثسأالاو تاقلا ىفراذلاو « دةةمراتلا تءذوىل ل-.ةوإ

 م-هتاق ءاملالالززمةب رشمأ ٠ مهدهاشتنأ كلاب |مهأ
 نتا نزهدشنأو ىونأو كش

 لجأوه ل.س ءدااكه-وتاذ 5 سن هدم قاتل ندى علم

 لد_ئهما تنين ىلاتذ ه اهريسم اس نم ىبلقناك
 لودالو لسوء ءلع هنئاىلس هللا لورد هقئاالا هلا ال لاقو دب ىل_ءادب قدهلا-ةم حلاصدلاعن عمان

 ةكملا اتي دح نم كمأوأن آهبّس ءاكستام ىدلواب تءهم ل_هدإ لاق مث ميظعلا ىل_هلا هقئابالا وقالو
 نه متاقام تعوم نيد عاملا ىل_عاهتةشعوىلاخأ منمساير ديلا ةفاهةاسصوالانرك ذوهردودح

 هيضقااباهملعتو َكمأ ىلا ع رئانعد كلها هل لاةفا-منعريصىل سءاواسوب ىللق ىاعت دقو مالكملا|
 نافامن ا ىنالتنأوانأ عمد راو اهعدوت مث ةرهوج ةكمل لكلب طخأو ىم لرد اننا انت اداناو
 اك مكقةارففتدسلانوك 1 ىنالاوهم ىلا نوك,و ىلء تضغت نأ !مذاريغ نءترسو كتذا
 مهو -ارظانو ممعو سد نم مه نع سيو كل مال. ا دملا قمتو اذ هاوةارتفا ف بيلا تءكى نا
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 كردأو ةرسساكلاد -الاريظنلا مدعلاوهاذ_هوتامام هلئمفاخ نمو هرهاملا مالثلا اذ_ه فاح
 حاءملام لاك |نءتتكسف حامصلادازروُش

 زاناجاخأن أ قيعلا كلا اهبأ ىنءلبتلاق (ةثامعسلا دع: نوعبرالاو ةعبا ,ارلا ةل.للا تناك الف

 ىماكلادسالاريانلا م دعلا اذ متاع تان دمك انا !هلاولاتاوعتانا واهمأو أك اص

 ىلع نزملاب سأل كام. : هل اول انو مء اير دد كلا ىلءاومل درباكألاو ةاودلا بايرأ تام ةرهازلارءقلاو

 فاو تامه هنافئادلاو ىلع نزلا انر طاخو ثأر ان لغشتالفءاسنلالارط صدا نزلا ن اوكا

 سدلماجلا نمير الق ماملاءول_تدأ كلذ دءءوو هودوقطالم- منام" تامام كل منفاخ نمو

 رب سس م ىل# سطس هادى كلا جان شور نوقانا اور هولا ةمصرإ هاف ل

 سانلاه.حاف ريمالا نمهق-ريتغآذخ أو ىوقلان ماسلا التو ساذلالاَعش أىذقو كلم

 ترقو هثدعباطذ هن رعهأ |ههأ روت هل 13: دم لك هدو هل ماك هن :دملذك لزب لو اد, دام

 ا.ماعل وزان ةاح ىلع ىل ٠ الأ نههل ءال_تدهلاخ نأ وراتب ةمودمهلامدلاود- هىلعلزي لو هنءع

 لاةفىع تان و ىئدلاو لاحو كاس فيك ىخأ اد هل تل اقواهناج ىلا هةسلجأو هتقنمعاو هل تاق
 نأ يشدأ تهدف كو و ىلارظنلاآلا مباع ص لو مظع اظ-وريك نومط مهنا ىخأاب اج

 هتيسورفو هلا دةعاوهدقو هلامجو هسحو مءاب رد, كلا اورك ذوام هني ثي دحلار رادو لك ان لك الا
 منان ارهظأ هنأث ىفناث دقت وهنا رك قيدلانو هما عمءانلفاث م ءابردب كلما تاكو هيدأو هلةعو

 ى رحم نأ ف اخو وزع رد م واماع رم ةعدستا دلو رغما ارائاد هدخال حلاص لاف اءوث زرع عموما راصو

 تالاقفق هلاجوهت-س-ىف نوكدةرهلا تاكله نمةكءا# هةر - وزان اد,راف دلو هل نك« لورمأ هل

 ىدأوأ هذه ى :ذرأام لو 00 هدعن راصف نفر عا ىناف ىلن هرك ذازاذاح

 بسحلاو كلا اوةهورم لاو بدالاونيدلاو لةءااو لاسملاو نسا ىف هلثمنوكت ن نعالاهح ٌوزأالو

 تفيهئام نم ءرثك |كلتددعدآوةيرهأا لوما |تان» نمةدجاو فرعأت دق ًَ .امامل لاقق ىنفلاور

 رأث آهباءتدج وف«: ىفحالو أ مانلن را له ىتخااب ىرظت 20 0 اى سال

 دقىنأ ى عا ىتعغأانا 4 لاقفهمون :ءاد_صقامو بد دنا ن نم كد _ئءافمانهنا لتلاقفروتلا

 متسع هماق ناعم ةمهاومتنمكادلو نوكمفا رك ذأ ن ا 0 الط طترصأا تانب نماتنب ترك نت ٠

 عام ثاالاندقو كل ذب لذكائارم_صد وهتاودبابر أو نذووه تهد ا :؟ءالاعرو

 اهساوارحرام مكتاذاف « ةحاعثركم اند ديلا

 كولمن هرج تا ردا اهدا وتسملا هن اقام اقرا تااناهذلك هرذأت عساف ا

 ىنريخافأ باع ىدب هكماءام ع. فرط ل :ًاولواهب أنماهتيطضدأ طصناتءأر دايم
 الواب

 رعاشلا لاقدقو نااخةر نوك» نأ فاح أ لات: تان ىدلو ناف مث شت
 انامسانيعلا لق ىثعتنذالاو 5 .تركر زف صو[ امد عدتوةزذع 1

 كلما تنير هوس ةكدلالاالا كسا مدام ىتخأاب هلاو لاف ىخأا. ف الوز وأو لقزان ادهأ تاو ١

 ىل_> >!الو فطلأربلا الور هاا فد >ونالو لاك! اوءاهملاو لاسملاو نسما ىف هلم ى هولدوئومأا ٠

 فرو ردوملا هن ل مانع نجد لادتعاو دقو لاجو نس تاذاهالاهنم ل" م 5

 >2 هللا مو ش

 و واج سبا



 َ ف ذارفألاو 51 لسد وهمأوى لال عدوو ٠ .مدقىلءاسئات ضهنهمالل كإللا ,هماإق
 اودصقو اور اطممنا نم كروزنمابالا ن ملء لكدعءواددأ كمطةذالو مكدن :ءنوكت سرق نع هلاولاق
 اسمملامالكللا نعتتكسف حاولا دازرهمكردأو « 00 ىدرعلا
 زاذ اكس راقأ ناد.« سلا كلا | هأ ىغلب تلاق (ةثامعب ىلادعب نوعب رالاو عاملا لالا تناك انآ
 نيملانءاوب اغورصأ اوأزنوا اوراطم-منا م مهقارن 1 لَم مارا ا ةرأخ !- وكل !اوعدوا1 ةيرصلا

 ]از ةيادس و هلانرانضوان :ى-[كةمربغ_صلاأكوادئازامارك !اهمرك و :اب ىلا كلم |نسحأت
 نوءد رب ع نيرهلاورهذلا هد: كوع هدو كملاأ ل# نون ًاءمانالا نمل 1 لك دعب همأ معسانبو

 اديرفناكواماعرسش تلت ذر هراسإب اريل الاخ وانس ل نذل اةدان رداطز داولا لو لول امأىلا

 تدللا م-هنو با فلان 0و .ءالاوةءارقلاو امنا ل -«ةدقو هلادتعارهدقو هلاك ىف

 لاح رلان مهن. د11 لهأدالوأن مدأ ىنس ملوكوملاادالوأ هءلا با: تامرئاسو هم-سورغلا عنو رلاب
 رعاش وق نومجاةستملإكلاو لالا عراب ذاكهنالب ىلا كلذ ندم 5 -؟ثددح هلوالاءاسنلاو

 ماه ىلع ها منيرط_س « واو اق راسك#ل رااىلا 1

 حارلا ف الت انجولا قركسلاو « تراذا ضارن ا دحلاف لّيقلا
 مهفلحو ةكلءملارباك أوةلودلا تابرأر ءارمالاورب زول ارمذح أ كلتا مم ةممظ ع ةموع هم كاملا ن اك-ف
 ناكو كل ذباو-رؤو ةةءةولاناسعالا هلاو فا هرب أ دعب مهياعاكلم مسايردنن ولهم مهما هقمثولا ناعالا
 كلانا لس اذال < 1 .فاسعالالكتءالرب رض مالك ١١ .اناناكر ملاعلاق ة- انسه كمل

 افاوعج رو: ئ.دااىفاوشمورد اسءلاءدجوءارمالار باسو ةلرالا ناب راوو هبوب رتاثقس ١
 همادق ةرشاعلا نول م هلودلا ب ايرأوءارم الار م(سووهرادوهدلو ةمدخ ىنّدلا!ل-رئرمصقلأ اوهراق

 ىلا اول و نأ ىلا نيرئاسساولازب لذ ةعاس ةءشاغلا لمحي ةلودلا باب رأو ءارمالا نمد او لكراصف
 هربأف قوو كلا اريرس ىلءهوسلجأو ءارمالاووه هونأ هن_ع لج رت بأ اروهورصقا ازيلهد :

 ف

 ْ وانو ماير دية داو اعنزغ ىلا عت هللادجر ىلا فوتو لثالقاما» أك لذ دهب ثكمم ةناعالاب مهم

 ل
 نو ا

 ةموك-حلا قرو“او لداعلا لوو ملال غلا لز ءو سال نب ع كي ررب نأ عساس امال ل
 رهقلاهناكوهو جات !اهسأرىلعو ةءر ها ازان اد همأ ىلع لخدو كل اريرس نم ماق مروظل!بءرقملا

 رصنلاو ءاةءا!لوطب هدلاولو ه] تعدو ةنطا اب هتنهو هتل.ةو«ل!تماقهردب نيد كلماو همأهتأرامأق
 لصو ىتس هيدن نيد ءارمالاو تكرر صعلا ثقو ناك "او حارسا هتدلاو د: سلشبءادعالا ىلع

 مهءيح ساذلاو رصقلا ىلا عد رم هةاودبأبر أوهبأ ع مءاشعلا تقوىلاحالسااي بعلو نادءملا ىلا

 ريمالا نيد ف هاو سانا اندر لست خ رادو ادا ناس رمو نك فراس

 ملاقالاون ادا. .ل| فرو ددو صذتل او دمصال ب5 ريراص كلذ دع و هل ماك ةذ مةدمكالذك لزب لوريقغلاو

 زهلاىفةنامز لهأدحو أن اكو ك ولاا لءفتام لعفءونانمطالاو نامالاب ىدانبو همكح تحت ىتلا
 . سحأو هماق فت مادالا نماموي ض هرم مدن زد لا وكلا نأ ىفتاف سانلا نيب لدعااو ةعاهشلاو
 ا ءرأا» ا 11: داورطع توالت ىد ضرما ه.دادزا مه ةءاقيلاز ارادىلالاةةنالاو

 قئردسأو ةرع ىناثو هدو هعاطىلع مه دهاعو موفاسو عانت الا عمو هتاودبايرأرتاسبو هتدلاوب

 . الماك | أرءدهي هازع اود ءق مما ماب هرذفدوةيرت هلاوللعو ةلودلا باب راو ءارزولاو ءارمال اوزاعأ-

 01 ىلاو
 ا ا ا تاي اذ اواو تا



 ننال ي> ودقأ نب كا اراك وق مرق احا :ملع كَل نا نامزل اكلم اياهوخأ ١

ٍ 

 تشو زا ناج ثاد.سلا كلم ىءلب تااق( هي اءءيسل ادعي نومبرالاو ةيئاثل للا تناك الإ ١

 نأ ومو اورضخ ى- ىدأو ىف ءأأمتلقانأ م4لاقو ههودتب حرو كلام مهل اناولهأاميلاءاو

 ىلع هلمخ ملاص هلا ىلع مالا أود مراح مب يم | م مسالا ذه ىلعاه رج جا اوقف تاو مءابر د هوه فرو

 ىد> ىو حلا ملاردأ !هلزنوردتلان ه هدير الاوان 5 ءرصقلا ف ىشَتو م مها نه هب مأقو هند

 انإف يشدو ير ىكرادو نم سةءرصأا عاق هن ءناغو هدلو ذخأ كل اءارالف كلل نيع نع ىنخ

 رثك أىدلربحاانأف ءكلدأو أو ىلع نز < الو ف تالت املا كم اناا لاك ةلاهلام _دهىلء زا اد هنأر

 ررعضر يه صأل لس هنا ل ءولو قرخلا نم هملع ش الورعان ملاءتالو ىنأعمىدلو ناو ذم

 رهأاو الا عاري ن نم لف ىلاعت هللا ءاشن ااا كلوب كتاب ةعاسلاه ذه ىفو هيهلءف ىذلا لعذ أم
 ملا لصوتأ فار ملا ن.هراطوا اس كلا نبا هعموريةصلا لامن هذه علطو برطنساو طبّتخا دق

 كمل ل لاتو كالا | ىلار انةريغصلا لامشن | مد هل ءاقرمقا اك«و>وو تآ اسوهو ه,دب ىلءريغصلاو

 هنم ل دب هنأ تاقظامو هبلع تفضىدمسأب من :لاَق ءوهورهأا ف ه,تازئام ارضا لدلو ىلء تف

 دواد نين أ .1- متاح ىلع ةيوتكماءام“الا هءلعانأر ةوهقر هذ لص اذلعك اناريلا كا[مأن هل لاف طق

 الو نا الوقرغلان 4.4 اعف الوكل ترك ذام هان هنصان دنعدلو اذادولو ا تاف مالم كاامهيلع

 هظفح هن. دا ا تلا :أعرصلا ف نة ىثغ ملا فوت أنوسَءام لهوا مف لزئاذأر اهلا ارباس نم ْ
 رغأو ماو تدقاوما | عاونأرث اس نم همواظ:هر 6 هدأ اوم اهنم لزنفا هريزواومأ: - لب هوو ١

 اوم ااهراو ماعلا ضو دق ا ارا. ؟ااردا هنأ اود نم هم_صق هثامثاءو ذرمْرْلا نم ىدضق هئامثلثو

 هب دوب كانت امان الك | ىمةيده ثرقاو .ااورهارملاءذهنامزلا كلما لاقورمفلاو سعئلاروف ١ ٠

 انعانلك به دقو او تاصتا كان اراكفا اريدالوارثأ ام فر الوزان :اح عضو ملء نانك امان :الاطو ٠
 رداو+لاه ذه نال ىلاهت هللا اثنا لمع كت انما الان هول» اق لك اعد وهب دهلاهدم كانيتاادحاو ٠

 هاوس ىفواهعضأوهرأ قرط ع-.جوا مثندرو اعدم 0 !فىدهملان مرثك |اندنع تيقاودلاو

 هذه نم ةرهو> نأ هللاو هلافوه.أ راحو هلع ش !تءقاودلا اورهاودلاكل:ىلاكلاار اننامف ا: ككل

 تحساانأ 4 لاتوز ا: !- ةكءلما ىلا ملا ل الانبار ال

 ( ا ضرالا لهأ|منءز هقذ ى :!اةرقسل اهب دهلاو دهم ى :اداهو ىلع ل ضفت هنالك نأ ند

 رعاش ١|لاثدقو كدازاناك او كلزتمانلحتدوىتخآ لانس

 مد || لق سةذلاتءف هس ىرل هسا 5 هنأت ,كت لهاكمم لءةولف

 مقتل ل ١_ضذلا تاقئاداحر, لا ىل جم4ة ىلبق تكن ك.او

 كلذ اكو ل ءناك:ناانردقامأ:دو-و ىلع ةند فل[ تامل اب كةمدخ ىفانةقوولو لاص لاق م ٍْ

 نأ اموت نيسرأ هع تانب و «مأوود كلا دنع حلاصم اأو اةيلبار 0 كلل اءركسشف ال_ءاقدةحىف

 كلمأ , للاسدأ لاَعف لاما ديرب أم ه[لاقثهتخا وز كاد نيد ضرالا ل قو ماقزا اانااحلام

 انادأ ىل انة: ثادق اذان انذاا: مطوةوأ“: ءاعود تناك ناسا نهدأر او اةماع تاضفت دقنامزلا

 هلاو5 ىدأنان ءالو تت أن ءالو كَ د- هه نع عطغنن ام فناض نآلواذن :ط راو انيراثاوانداللو

 ربلااننل سيطدامو رصأ | فان ده رب د3 نو لمع: فلل ن نكءاو م ةأر ى اعل بب طاير



 ا 00001007 : لاق

 : ةيرصلازانلج ناد.«ىلا كلل ابأ ىتلب تااق(ةثامعبسلادمد نو برالاو ةىداحلا ةلمالا تناك انقإ)

 دلوهل سدا !ناو اري ينضوتعو ىف عطقب ل ىلا هللانا تااقوامت» اك ع.جامبخال تك اسك

هلو خام ميظعل كلا اذه نعاثرار نوكمرآ ذدلوو ىنةزرب نأ ىلاعآ هنا نمسلطأو ىثنأ الورك ذ
 هللا 

 كلذ مهن.ءأترقاهءالل ١ اهعتاذرواهوخأ مه“امإف كالمالاو روصقااو تارامعلاو زد نم ىلا

 ساشا عأ نأ نيقةو كلاداانةءيح نيفرعتو اند عل :ازنع نيلعت تنازل اداسملاولاومالكملا

 ىلااذءم ىمو ةف هحارريغ ىف تذك نافبعتالو هع شمريغ نم ةدءارلا كل اند دق نأ نم دة: :ةوأن دزءاعمج
 ىلءكة-ارالاد, رئالا ننال ىنااودارااوها هذ رورسو زعم فانه ةحاترمتنك ناوانل هوان دالي

 حرف مالك-لا كلذ مم كلما معاذ ىملاوزعلاواذحلاو ةحارلاةداغف ىناهق او زانلح تلا لاح لك

 امام هبا أ اهم لعودملق موك فاهم لخدو اح اريفدادزاو كل ذىل ءادركدشو هءاقن أمطأو

 نأاه راو> ترنأ ةيردعل ازانلد ىهىلاهراملانا امو دلو ىرتىت- هدنءدوءئلاد.رئاهناو

 4 تمدقف يطأ !ىفماعطلا| ترشأب ىأ |ىهزا ل تن كونا ولالارئاس نم ماعطلاو دئاوما نمد

 كد. نازانا-اب الاولة كلذ دعب راها دأو ىه تاك أابهنا حدك اوفلاو تادول حلاو ءانطاا ىراومل

 انل ترض أاضد أوةلضفانا نير كشتتنأواش لع لو هتذاريغنمهتساءلشددقوانمس رغلدر

 موزي هون و اند نوكد ىداتعم لك أالوان دن عرض الوانربلوهرث لو هن عمت لواناك أف هةاعط

 ثلا ىأراإف لعاشم اكموهاوفأ نم ج رئضراخا|ترادو اماعاوافا ةغاو لك الان موأك اوهدةماو

 0 ا و كالذد»د م مهرطاوذ تددطو ملا تماقزا ناد ن أمم ْممفوقناة دش نم لةعراط كلذ

كءاع ىئانثو كلى ا تعهءوتد أ ار هى دلي سأب هل تااووأد همسة[ هءفىزلا عدللاتاعخد
 

 تدعم تملا ١4 لاةذاندال.واذاهأ ىلا مهعمىفو ذخأ,نأ نو ديرب مهم أند أو اقام تءءهوىلد أرزع

 ىف كس أ لو ةكرامملا ةعاسا اه ذهىالا ل دنع ىء ردقتغ خام هللاواريخ اتعهتيأ كاز-و تدأرو

 ”مرك_:وىلاتةمحأ دق تنأوناس.>الاالا ناس>الاءازد لهىدرسأب هلت لاف اال نع

 دب ربو بحت نم عج ىلع ىةريخأو لمح لكى يم تاعوةءلا هد ا حم كارأو منا! لئال_< ىلع
 ىلع ل دفتتو نس تنأو كاذنوكفءكو 0 :عنمحاورلاو َكقارف ىلع ىاق سءطن فدكو

 لعا نكماو مك-:دد دولاوءافضأ |ل_ص و كوربو مهارتو ىلهأ ىلع مل--ةوقأتنأ كِإْضذ نمد راف

 ىلاح ورتاءاولاقو م كدر ك2 ا-1ةه.ظعةءدم كو.-أدق ىعتاش وىتأ, يأن انامزلا كلها

 امو« كالا ام 4 لات كداوسنتأدو ؟لوراف:. نأ نو دب ريذ هلع مل مو كلا ار مدع ىتح كل دنع نمان ذالم
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 محاموب نيثالث هدم موعم ماقأو: دئاسملا ىلع موعم لك أررصقلاف موءعسلح ودل امن س>أ هولتاتو

 عضولان اوأءاح و اها ماي أزانلد تفوت اكل ذد هدو ماركالا هب اغكملا مهغركا [تادع امه دنع

 هر-عىفتن الودلوب قزرام هنالرور.ءاا هءاغكل دكا ل_هخ هماتىف ردنلاهناك امالغتءدوف

 حامسلاداز ره كردأو 5 ت»-ضوةقزاذاسنااواعاسا عملا وعتان واهوخ أو زاذاح ةكاملا

 املف



 ' هادا اود رهَدلاو 0 ها اف راسا وو را تا لاكما 0

 نم ةفأت مالاك ثأوةريثك ف اوطر ماا نااضرأ لعاو كلذانر م الو ضرالاه سو لكاس ١

 نادل ا ةرصلا ىفاسا ةيسنلايربلا فام ع مج نأ اضدأ لءاوربلا ىف ىتلا ساند الارث راش

 [را ممتد لد ارا هننعظَ أف 5 نمتحرخأ هد راملات ام انيغال سا

 دحأهءوفنال مالك ل12: تاعجو ةم.لعةرفص ترفصواس فز لاثلذَتَقاأ أاوراسلاةر < تدقرأو

 ىلهأو ىعأو أ ل .رأىتح عدا ف ف:خاو مقىالوماب كلاس ااقمعرظ- كلا | او ماغع ناخد مآ 1طو

 امبهتلو بهااتقولا اذه ىفناك |1١ ده قرات و مهرضحأ نادم رأ ىفاف كورال

 اعدم لخ دو هتءاس و هتقو نه كمل ام اقف رغلاروصلاو هةلتخلا لاك هاا نم ىلا هت هللا وأ

 ةروصلا عاهباش هنم جنو برطضاور دل ادن زأ نأ ىلامزعةورْيت ترا صف لهفتامز اماءراصو
 تا تان ادساو هو رهوملاوردلا هن راد ->ور ,هزأ نيم< هما ىفردملا هناكرظنملا هب

 لمكم موب لك ل ه+ولاجو # ةرعر هش لكل مكردملا نيتدملا نبذه دشنب هقسىف لاما ناسس و

 لزنملا نوعمج ب ول ةلاكلو 0 دحاو جربت اقف هأول>و

 اههاىتلاهب راجلا نم .ثن عاعوراقالان ماكراوج سماه سوما زوبر سالم 1

 الفديرانملا ىلعاو م2 ىد ءانملاه»وىلع نيثءىراوم اوزوقلاو ب اشلاىأ ركل أنام زاناج 1

 اول_تدواهوفرعاهي امال رورشل ورش وليا كات ءادحمهرظنو كاع .ثلان هاونرق ا

 ناكسملالهذ لو نين عد رأاننيك رت فيك زاذاجاءاسملاولات ادي دشءاكءاوكمواهوقناعواهدنع ٠
 مانالا نم امون بار غالو ماعم ذلنالو لوا ارفةدث نءايندلاانملع تقاس ام نادل او هيف تنأىذلا ١
 ديو اهبخأ ناش !ادب له :تراسص د ,راجلانا عكيلاانقوش طرق نمراسمنلاو لال اب كدت نو 5
 تااقفه.ذ ىقا عوام ااا ءاهنولأ اس مهو ةعاساهدنعإ تاحاهع تا كل دكو اهمأ ا

 لع را ىعاب ولج 1 هتحرخو ؟ةقرافال فا اواعا محل
 عسمج كرتو ىف لفد>اهنا مرا د فال [ةريتس اهكءل1 ىع ايو ةنيدملاه كهف زا اتلاف وح ا !غ
 اهوخأعمسالإف هت دم قايوهد نعام عسمج نع رت َْ 0 ههرطا#و 'و هن اسنو هز أرمس ْ

 اناهأواندالد ىلا انعم جورتو ىموقت نأ ى> أب ىدصق نكس كب .انلوثمجىذلاهتدملالاقاومالك
 هناعماهمذ؟نأو هردقب الو هام أ مالك ل بة نأ هنراسملا ىل انو هلةءراطاوبخأ مالك كلما عوءاأف :

 تلاقأ ميخأ مالكت عاملا هتاف زانا> هد راحلا امأواهقارف نم فون! دب دش اري هر اصف اوم عاوم ا
 7 ا[ لقاع ل جرو مظع كلو هر هللا له كم ينارتشاىذلا ل+ لاتنام هنباو 1

 ا يس الورك ةدلر دل نسرلوزيثل لابو :ءور جس اسوة و م هرك أدقودوم لا 1

 لءف.الو ىفطالءلزن لو ىرأ اخءوست 5. درلك هنمتموءام تقولاا ذ_هىلا هدم مون ن ءوريخ لك ُ
 قارؤ ىلءردق.ال هنافكإ مي هتقراف ىتماضدأو , مننا متاو لاو -الان سحاق وذا ءانأو ىترواشمالا امش 1

 ةدم ىلهناس>|طرق سسواب | ىتءةد_ثنمتءىرخالاانأ هتقرافناو ةد- اوةعاسالوادنأ ٠
 ل اهلا مظعل كلا ذه دنع ى هاقملك مه دذع ماقم ىلن اك امام ىلأن اكول هذأفه ل2 ى مايهم

 عطقم لو ربلا كوللمماظعأ جوزورصأ | كل هتندىناءجىذلا هللدملاو هنمةلءاح ىنوك:أردقورادقملا '
 حاسبملامالكلا نعت تكسف حايصلاداز همن كردأو »* اريخ ىو و ىتىلاعتةقإ 0 ١
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 0 ةروصقلل الم دق قربان كا ل.ذقفشلا اه ل را هارت املا : لاه ىهو

 عضولاناو أنآ دقو كم لماح ىناو كاءاعد للان ا «ارق ماغرمضا ا دسالاو ءامهلا كلل

 يما عاف ة داو: :آك كنزاك امئانءتاجىناالولو ىثناوأرك ذنينملا لهملعأال نكءاو
 ىلءعنمىذلا هنلد جلال ق 9و حرفااهد_ثنءاعددو' ها لهو 3و حارشن لاو حرفا هيهحو لاهم

 جرخواهد“ :عنم ماق كمل ثام ىهل- لاب كرام | ىناث | او كمالك لّوالاامهانمأ تنك ن ب رمأت

 نيك اسملاو ءارفال ج ر*نأرزولارسأو دئازلا حارشنالا قودو هتكحام ىءرك ىلع سادو
 ثامثكلم أ هيدرم امرت رولا لم_ةقهنع هقد_عوىلاءت هللأر 1 هدفا( ه5 امم-دريغو لهارألاو

 ةكءلامو ىتد.ساب اهل لاقو هردد ىلا !يوذواوزض واه د - سا>وةدرامل اىلع كلذدع ل دكا |

 ازهىفالاة: لاه زد ىف ىنءءاك-ت ملون 1 ا || اذاإقر

 هروسكحوم ه ها معي رغهةءآسم ىف 8 عاونامزلا تل هان هما كك , راما تااقف كتوكس سسافراهنأا

 ةنمكسه اوامأ ا4 لاةذاهدارفرعاهمالك كلااع اف ىنأو ىلهأو ىمأ كفرا طاتدا

 امأ أو ككوللمترصاضد أ انأو كَءمد- ىف هيفانأامو ىع 0 - هج نأف ل مالاكل || ذل س داق

 معاه تلاسقف كل دنع مهرضحأو دعا ل درا انأب مهناكمىأىغ .:ةعان ىغاو ىله أر أ تقرانكوق
 نغم اهندمن كل اال فادنو تامورصأا اولمنمىنأن اكو ةدرصلا ازانلس ىعءأناد.عسا|كلاااهمأ
 رداء ان: نمىأو احلاسص ىعسن أ ىو انيدأ نمكللاذخأو كولمان ممله اننءاع رحت ذا هم

 0 اع ور هلا ند تسر ةئرلا نعأن م لوح زل 52 ىمقت ىمرانا ياو انأت عزاسنتف

 هسأر ىلع 0 :ءرمضف ىمغن نع ىف دوارو هل زم ىلا فب هذو ىف د- اف لج ريف زا رمقلا ةريزح

 نيد ب حاص ملاص دم ل رزوهو هذم ىذخأ ىدلال را 4 ىنءابو فرغت توءناداكف

 هدحاو هعاس ”لدنعتدعق تنك امك درارس ع مج ىلع ى نم دعو ٍ-كءلقناالوأر ةءورمو ةذامأو

 مدا اريسأ نا تءدتسا دقو ىتعاجو ىمأ ل امورأو كايشلا اذه نءرصأ|ىلاىسفنتمهرتنكو

 همهاردب كل ىنارغشاهنا مهتريخأاذام 4تفاسولو ىنوقدصالو أوس ىف نو: ةكنملءاحانأو

 : مالا سقما هو هنمع تكسامامرئاسو هتاح وز نعى صتخاو ايندلا نمهيصن اجو

 املا ما اكل !نعتتكسف حامصلاادازر وُ كردأو «
 هيرصلازانا- نأ د.عسلا كلا || هيأ ىذلب تل انا اسال .نيءدرزلل هيقوأ أل الأ كاك او

 اهبانعنيراواءقو اهركشاو مالكم ءانانامرعا لاا 1 نءاهتصق هل تكح نامروُش كلا الاس

 ىعءاسسن نمتميتقرافنا نا ةىلعر دقأ ال ى ا ىبب«رونو ى دعسأب هتناوامل لاقو

 ا حار ندا ىدالونا وأ ترقدق ىدءسأب تلاسقف لالا نوي كفل

 ريلاتاشةدالوة-:رط نقرءدالر هاا أش ٍَر رفأأت اش ةدالو ةّددرط نفرهدالربلاءاسن نال

 تلاسفف تولسالو رضا ف نوشعفدكو كامل 4 لاس هنو. .اننيو مهعم باقثأ ىلهأرضحاذاف

 مالسلا ام ماعدو اد نب نأهءا ها ةدردكلا اى«الأ< كربب ريلا ىف نوُشَع مه كرصلا ف ىثعانا

 نا.>الاو لد جلا ىمتلءقو كالا ىتيرتش اكن! مهاعأ ىنآف ىتوخاو ىلهأءاساذاكملا أن او

 كلددتعو كلم ناكام كنا نواس منو ء.كلاح نو دهاشدو مه دنع ىمالك قدمنا ىئدنرف

 ملعا,ةنراسجلاتلاسقف هنب راعفت ام عممجىف كلعمدطم ىفاف نيم اسم كل ادد ام ىف! ىف ددسأب كلما لاق
 00 كمان
 ثا ا
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 لاقةيراملاء ده مع كار حا الل اقو هسا تالا كلا| بدك

 اتهبارؤاسسم نينس تال لو لبق اهكاهتاكئذلار جاتلا نمراس دى ةاأنأع ه ه ريش ى دام سأب رحاتلا

 هءلض كمل ا هءلعمأ اذن كلا ىف هدف ىهوراسندفال[ة:الث ناك لأ ا تاصون أ ىلاَت اكدت

 لس كاملا نا م قرصتاو ناس او هل ثور كثوشلا |ىدد ل.ةواه ذا فرانءد فال آةرمش د هلرمأو مس

 اهيفاماخدأو ةروصةماسأ ن ثرفأوامتزو ةيراحلاهذهلاو اودعأن ىلصأ ن4 لاقو ات اوااىلاهنراسملا

 2 ور |يناج ىلعا ريف مقموهىتااةكتلمملاتناكو هم ملا جا :هامعسجايلالةنتنأ ءاعرمأو

 ىلع لطت كب اشاخ ةروصقملا كلت تناكوةروص ةمقةد رام ااولخ دافءادم» 1 دكا عنل هتؤب له

 00 املا مالك !|نءغ تتكشف 5 حامصا ا داز ره لردأو ءردأا

 را 1ك نارسل اكل ايهمأ ا اع سلكه نو ال ءلاو هه سا اد الاثأ لكلا 3

 .دجاس مباع اذتنأ هيا <رمأو:روصةمىفاوناخدأوا هنأ أثنددأن 4لاقو طّد اوالاهاكوةمراجلا ا

 كدا ثا ةروسقملا كلتا تاكو ةرو.ستد اهو ترق اجا املا :

 ١ وقدنع تناك هناك كمل |لا ةفهءفرك- لفن لو هل مقت لفهم رادلا ىلع ل دكا |نا مرده ىلع لطت ١

 اهودحوو لادتءالاودةلاو لالاون سلا ىف ةعراب اهارقهي رالا كل“ ىلاتفتا اهنا مبدالا|دوإع

 !هدقواملاجواهتسحنمبقتف راما كد حاضلا سودا اوأة ما د: ءرمشلاةرئادهناك "1

 هردد ىلا اهءدو اومذ ا سا>و ةيراملا ىلا مدة: كللانا هر دق تل> ااا هنا عسفا ماد: :غءاو

 رظنأنمدئاوملا ارامضح اب رمأ هنا م دهشلان لاهل فاطر اسر نضمن ٍ

 000 م ىفو تهد ءس ىداههعلب  راصو كلما لك أذ ناولالارثاس نما بنو ماعطلا 3

 اهعأ رب هقر اهملزتلواباو دلع درت لو ةملكم طع لوةتك اس ىدواومءانعاهلأس واهثد<كمملا /

 ا عا طرفا ماعكل!بضغ نما ظفاملان اكو ضرالا ىلا
 | مث ىلانعت هنن لاكلا نكلو لك:الاهنأالا اوفر ظأ امن نائبا ادعو رااح هللاناعسهسف: ىف كمل ا 1

 ل ليدل رةماكرلا 21 تقولا اذه ىلااههو د3 نمح نم هل ن !ةذتءلكت ل هىراولا لأس كلما ا

 0 نالوطلاونو شداد هنن أ ل نهرعأو ىراربع اوىراودلا ضءن كمل ارم م> ذاراط ام ١

 ساهلا ف نم لكتب زط ىدح نا :غو كلذربغو تدالاو ىف المارثاساوهادقىرارسلاو ىراو|تدعاف ١

 ىةخاو ىراو هللا فرص هنا مك ارد دقاضف كدت لو كدكضن لود لاس ىفونوعاار ظات ةيراملاو ١

 كلملام ىو مث هعمظع هب .يام> أو ضو كيس هناكهارفاهتدب ىلار اظنو هدد |هباث عا هنا مهم رامحلا كلت ا

 طق - نوكت فدك ىدجلاهلئان هسفن ىفلاقو ادن داحرف حرففاركم 00 ةءاهدح وقاتراك,لازأو

 0ع .جرعهواهري_غىلا تكتل ,ملو ةملكمااب ااياهباا لام هنا مث هلا ىلع ارك نان اااه أوراقذملاو اوماوقلا |
 دازدقو انالا نماموباهل لاق 112 ىعو دخاو مولا تاك ماك ةتساهعمماق أو ىظاحملاو هب رارس ا

 ئراو ملا م-.ج كل - أ نم تره ذقو ههءاع ىد_:ءْلَري#ى ناس وفمااه-.ةهأب مارغلاو امه ثع ا

 نقال أسأو ةل داك ةنس كدا ء حو رتاّوطدقوامندلا نم ىبصن ْلتاء- و ىظاحلاوهاسنلاو ىرارسلاو .
 نم معلا عطقأ ىتحةراشالاب دلع :انءاسزن تاك ناو ىترماكشف كأم اقنما» نأ هلضذ نم ىلاعت 0

 نم نك سدا ده رف دمحو ىفاف دع ن م كله ثريرك ذ دلو كام ىتةزرب نأ هنا هنناو-رأو تاما 0

 ضرالا اهرب تقرا باوجلا لع درتنا يبت تنك نا كيلع دق ىسركد قو و ا 1
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 هعمل ةلطخ تطخوردا.ةلاد.ع كلا ةصاخ نم بيطخ مات مام وي دب أن ب كلملا نبا فةووءاب اووه

 مظعالاك ل11 نام كوللات اة د. ةكاملاب ه«رزتن هدارم غول نمل هحدقاع كلما نبا ىدو
 رداةلاد.ع كلا! لاقور اند د فلا نيسمتوردودل اور دل ايهول# ىو دنصرا ةمدح|يرمأ برطخللا سول دعي
 هتاج نمو قادصلا ضد ردات ادع كلا فرتءانرنالاه.اءرتةءاأم عج ىف ىدلو نع ل.كو ىنأ
 اورمض- أ مالكلا|اذهد عدو سوفنلاءام> كولا |تاشب ةديسهتنن حرف لأ نهرا دفان وسمت
 ادومْماموب ناكو ريش درأ ماغءالاك ملا! نيا ىلعردافلا دمع كللاتنبباتك اوءتكو دوهشلاوةانعقلا
 دعبو تاوعدلاو ئالول اولدع مهنا نب دسا لاو ني. مخ. ارثاس هي ظاتغاو نيدحلارئاس همق تحراو
 ةنونكمةرهوحوهنوههةددرق تيكرامهريذلةرهمو ت.قثامةرداهدج وذ كل! نيااهياعلخ دكلذ
 ملعاكملا|اهيأ منلاق ل.-رلا لق ةحاح هسفن ف ىبلههدلو لأ مظعالا كلا |نا ماو ال كاذرهظو
 ىلا مافعالا كر اثءيفانملع ب ذكما !ىرخفا ىذلا ىثاوطااو انءاسأ ىذلاريزولا نمماقتنالاد:رأىفأ
 امهقنشررم أ هيدب نسارضحاطف هءلاامهلسرأف ىثاوطلاوريزولا كل ذ هنمساطد لالا قرداغل ا دبعكملالا

 رفسلل زوهتننأ ه-ت:ءالانذارداقا دمعك لا | نهاوءلطوو :ريستة دم كلذ لعب او ماقأ م ةْنس لأ باي ىلع
 دانقلا لءدناءر رهو جلاوردلاب عر مرجحالا سه ذلا نم تخت ىف كمل! ثبااورك رأوا هوبأا هزم

 اهتداع ىلع تراصو مور دعا .هناكمىلاةد ادلا تداعأو اهم دعو اج راوج ع-.جاهعم تذخأو
 ناكوهتشاوه رم عاد و هدكسإ# لدأ دجورداقلاد هع كلا|بكروهدلوو مانعالا كلاسك رو
 هعدوق» دالد ىلامجربن انوه لع مظعالا نما ف لحراب دلا نعاو دهن ااقمأب الا نس أن ممن أ هول

 كعب و هتن | ىلع هاسصوأو هناس> | ىلع هر شو ه.ذمع نمد «ل هوو هرد_ىصىلا هنأ دمهراب دىلاء> رو

 هتكما# ىلا عسر مم عادولا فةوم ىف اكد و هيدد تاءق من اهةناعو هةنبأىلا عزه دلوو مظعالا كلا عادو

 ذلأ ىف اوماقأ ممه-رف أاوددحو موض ,رأ لاول دو ت أىلاهدلاوو هت-وزووه ماظعالا ك1 نياراسو
 رمعمورومهلا برو تاعاملاقرغمو تاذالا مذاه مهانأن ألا هالسأوهدغرأو هانهأو شع
 يق ( لدنك اكمل تذب»ن امرهش كلا نبأ ممأب ردك ملا جاوز ةءاكح ةصقلارخ [ !زهورومقلا
 كلممههلا ضرأىف ناوالاورهما!فلاسو نامزلا دق ناك هنأد.هسلا كم ااهمأ (ىعافو)
 رك فيءرع لوط ف نهم قزربلو هب رسةئامهدنءناكو ناازخ هرقتسم ناكو نامروش هلل اسق»
 كالا ترن رك ذدلول قزرب لو هرعبا اع ىذم ثدح فأةءراصو مايالا نماموب كقذرك ذتف ىقنأالو

 ساحره امن؛مؤدن دشل اروةلاو مذلادناغكلذ بيس هل لصف هدادحأو هلابآن عوش هثروأك هدعف ند
 اهنمن س>أرب لح أنعم ةد راح ب ايا | ىلع نا ىد.ساب هل لاقو هكملا# ضع هءلع لخدذا مايالا نءأموإ

 ةقوفلم ىهو ىددرلا خرلا < .ةاه د واهآرا إف هد راجلاورجاتلا ءانأؤةيراجلا اور>ادلاي ”ىلعهل لاق
 اه ىكتراوا هن سح نمن اكءااءاذ ًافاوهحو نعرحاستلا ف شكمف تهذلاب ش كرز ربح نهرازأ

 ل. رهو ل.ةثفدرو ليعك ف هرط» ىذو لمملال اب زاك وا الخ لات ام وىد تئاوذ عدس
 تاسالا هذه ملا فرعاشل !لاناك ليلة لاران ئفطتو لدلعلاماقس ىذت

 نكاو تريصقالو تااطالذ هب راقولاو ةنيكسا|اهاكو «  نسحب تءدقو اهب تفاك
 راصتقاالو امد لوطالف ٠ طسوزاانمب مارق « رازالااهب قيضراةفداور

 راهنادبأاوؤ+و نك-و 0 اهنءلالخا ق.سورعشو
 مَ 8

 لل ها فه 1



 كلذ تءمماماو هتااع را غدعلد 0 مديسىلا هب رامخلاّت ء> رفكلالاىدال و رأ ال ى ءام: |

 ىلا هناف مالا ارمأ د »اه رمأ ن ا أم ادد ىلا عت هللا ت دو رغلا: دش نم تكي :

 دد رئام هل لا ةةورجخ 1ىلاهإوأ نم هل_ىرجان عييمهث دفس] ىرجامو هلاح نع هل سو ل - الا ف هسأ»

 كلذدب رأاللاةفهعرح تكدتو هلاو هأتءهنو هرابدتدرخ هذال: |تدرأن اف ىدإواب كل _فأنأ

 اهمدةةوةبدهزو 2 نأ كناسحا نمد رأوا ميىلاصت اد را لدتا داس وب أيش م لعفب مل هناف ىلع
 مثهعاطوا ه«موونأ | لاقفدد دبا ىآرلا بح 00 هسدفن هد , ده نوك-: نك -اواهمال

 ريزولاب اعد مث هم ع أةهدلو ىلع هذرعم: سيت يد لك هنم ب رخأو نامزل ادق ههرخداامدمقءانأنا

 لم ةأ ها لوةدوهنسال هتن« :م ىطذ ورداقل دمعك للا ىلا كلذ ريسد نأهرمأو هتمحت كلذ ل_-رأو

 نءانرحرداةاا دمعك اناكورداقا ادم .عكمل | ىلااه- وة مري زولار اسؤون املا هلدرو ةءدهلا ذه

 هماع ل هقأ دق رزولاب اذاو «هعامض أو هكلام نار اعقوتمر باذن لود تمل ر ومالعلاف راقنأت قو

 ىل-ء مةوور ,زولا ع 0 مارك الابدلا امو مادقالا ىلع كلل ماس#ف هيد» نيد ضرالا لءقو مو

 كالا يال ءاومادختادسملا لق انأو ل موقد الكل ثمن انامزلاك لمان وفعلا زاتوامهلمقو «» مدق

 0 ]زهد دقو كلذ ىلع كلا | كر 0 ثفه] كن أ سدحاو هم ءاع إل ضو ضع هب هفرعو هوبأ حم م |. كلا! نءانأ

 كامل اموءالغ مار 5 الار ةءضأا كس و مال_ساا كبرت وهو هب ده كن دب نيبىذلا ٌلمادخ دعك

 اهردقى .التردهاهدحو هءلعتضر ءالف رده اهلا مدع ىح هفوة دش نم هقدصب ل كأذهنم

 ىلءاّءاق فلا شبت دقو دعا نمل اهلثم ىلعضرالا لولمنمثءردقءالو لام

 عما ميركل كمللااهيأريزولا هل لاق م مالذلا كلذ كل مارك لش دقو هم اعىثأو ىلاعت هليادوو هنمدق

 َكتن؛ ىفا«غاراد_ءاق كد 5 دقو كن مبرةااراسةخاو ٌكءلعد رو دق ماغعالا كلا نأ لعاو ىالاكلا
 سالااذ- 1 نائريثدرأ» دونا ه> اوزو سوغذل اة اس 3 ةنونك د اانرهوكلاو ةنوصااةدمسلا

 ١ لئانآ ىو نمامأةءاطواسم لاممالكملا كل ذدن م م*ءاسإف |وقأدص ىل ء د ىفتئافا .ضار ه.تفكو

 ءاوام سقت ام أاهرمأو د سر هعلاب ا منان تما | هه نهامأو ىدنءنوكءامم>اوهوةفلا خم ىدنع

 رده ارإ لاقو ماددلا لس هةرىلات فت اهنا عاوسة:ىلاراعت :ال ايامنا تذءلا ىلا ء>اررمالا كلذ نأ

 لع دوم رمحلار 1 ةعاطواءى*ما دنا س هارلاةؤلاوحالا» دوباهةرعو ىذبىلا

 مالكا اذهب اود قف !نيلوةتاما4ل )ان كلارك ذاعاهروخأو الد لع .ةو كاملا | تنب ,ىلع

 حاسملامالاك- ١ ل حامملادازر مم كردأو ءدعاطواال لاقو

 ماد سيئرنا دعس كمل اا هيأ ىنذلب تلاق 4( ةثامع.لا دعب نوثالثلاو ةنماشلاة بألا تناك اإف)
 ميرملام 1 سدر مه”ا1ذ ةعاطواههستلاق مظءالا كلما نءالاع .طضم كلا! تةيريخ أ انا مير 8

 ىلءاهغر ا داع دهنا عاد شارف كا حرف باج اب هع اوشا رمال اذه

 لاف هيلا لزنأ نأ ىفىلهنذأة سا و كلملا ىلا تاودلا لصوأ هل لاو راسب د فال ةرمثعب هلرمأو رب زولا
 مافعالا كلا | ىلا ل_صو ىتح ىتميرداقااد- ,ءكلا| دنع نع ءيرخريزولان ا مةعاطواءمءربزولا

 نهم هلةعراطد هنأن كلا نناامأ أوكل ذب, كملا أحر ةثمالك لا ن ههممامهةليو باوحلاهر |١ ل_دوأو :

 ناك ابق اشي وهمللزني رداةلادمم كلملانأب , مظءالا كما !نذأ مح رسثناوهردص عسئاورغلا 4

 ساح و ءاتمحو هناكم عفرود اَءلَدَو :مظعالا كلا ادنعريضحورداسقل ادع كلما بكر ىئاشلا مورأ اه ١

 ت هيل سا 57



 1 نا «تذد> نال ا م ٌ رتل اذلات !طاوءارذعركم ىهو
 انني زامل «نتنك ادق 1 اوَدلا اعدف امضرعو ىضرعةءاربر وظافءار ذع تن اكن او ىمد كتأ

 ميرهلاىف نم ع-دج ىلع من دكني نان ماسنالا هن ناطر كاذب كا دروس هانا ع

 هلءاعو مالغلا قذتءاكللانا مح رغلاةءاغا اوحرفو ةلودلا اب رأاومءطف بءطل !تاساطاوح رخأو
 هحواو هر رغم ةعادن هءاع غرفأ عب رخاماف مادا نمت ةصاخ عم ماجا هاندا رعأو مارك لاو مملغتلا

 1 ءآراوردو+ اور دلاب عصرم 2 الايه ذلاب نُدك رزم مسد ربالا نم اشوي «هثوو رهوملا نم جات
 متكلنم هاي وزو هد :لود ناب رأرمأورهوملاوردلاب 07 حب رمد ل هلأ نسج نهاسسرف

 دمع كمل !نا ماظعالا كل أه :اللوتءنأم ال ذلا ىدوأ ع هدب آىال- صانأ ىلا هتمددش ىف بوك رأاب

 راسوهعدو مكاذ نمددال مالا الاسقف ءاتو ا عأت 0 طم عمأس سءلرمأ تتر ,داقلا

 تاوطخهأ ىثمو هءمدق ىلءاٌعاق هل ض نم حرفلا نم هل ةعراطوبأ <, | ارظناماف هس أ ىلا اهسؤتم

 دزملاعسم .جوباخجاوءارزولاعمسرضح مظعالا كلارك 5سعقرو أو فلا عءاضوما

 هعم نا. كمل نياجابأو مد ظءمولحر هلا م4 ناكوهمودتنا 57 آو هو لد نسا ضرالااولءةودا اوقلأو

 دحأ ممذراهدال مظعالا كمل ار ) اس٠ ءاعام ىلءاو>ر ذب نأر دال دمع عدلا اه: ا مهريعو

 سااحوهو كلذ لمقمالةلارظنو نيزا زيلا قوس لد نم لكراصف هناطاسةوقوه دونح ةرثدأ ورب ىدح
 كالذ ىلاهحوحأ ناو هتازنم مءظعو هسفن فرش عم كلذ «_سفنل طر فمك ه م عت ناك دلا ىف

 ىلءأ نمتفرشأف سوفنلا: ام كلذ عابقهرك اس ءةرثكيراس .نالا تعاشو كمل تبل هلممو هيح

 رمال تن هزووهسم | مسد ارمهق ىف تناكو شو. تورك اسدنت *التمااهتأر لا .هلاىلاتراظنو ريصقلا

 سوفنلاةامح تأراماق قارحالاو للاب اماو قالظالاو اذرلاب امأ|مأش ىف كل | هيرم أدام واعد تح
 ايهنع لحرب مد أن اسمع منا واهات كلا نبا نأ تفاح هءدأر 11 و ال

 ىلاىضذمااهل تاو ةمددلا مسرب :رةروصةملاىفاه دنعتت 1 ىلاهي ماملاه.!!تاس رفاه وب أاهادةمق

 ىت دهن أه لوقو كفي هءفر عومي ادد نس ضرأل ا ى 3و هلأ ت تاصواذاكىفاالو كاللأ نءاريشدرأ

 اهلتقد مع نااماواهذ ءوفملاد_.عقر نا امانرمالا تحتاهبأ ارمصق ىف هسوهدشن ١ هاامماو 4 اعرسأ

 فلا نأد-ًارد_ةءاله, ءلاترشأاموعو هردقموذ موما أكن اناهك ريتالوا ها ننال لنا كالا سدو

 ءذهتلم دفا هنا كلذف نوت لدا اع شسااوا بأ نيا رطل تاذلوب ء نبه ناندلرإ

 عفش هلعا مظعالا ل دلاول ل ةفاهن هال_ضرغغ رف ثءح كلذك د ءنس< ملنأو كل -نهدراكملا

 دمتي الوأوساوب لءف٠الن أ اثم ءملاو لودلأ هب اعنا واهب أ نماوةلطد ىدل-_رءالوا هنأ دن عام

 نك تك حامسمل |ذاز هت لردأوا ب والم ا ههللاّشوأالو مالكلارخآ اًذدواوتق
 حاسما مالكلا
 نيح هد ,راجلان أ هرمسلا كمل |اهمأ ىئذلب تلاق ةئاهع.سلادعب نوثالثأ أو ةعباسلا هَ هللا تناك اماؤإ)

 اهنممماملف اهتم 7-53 مالكت هتريخ أو هسم ١ تالصو مانعالا كأن باريش درأ ىلا سوفذلاةامحاهتا ءرأ

 الواهاوهريسأو اه دمعانأو ى مد._-سوفنلاةام>نأ ىلعا اف لاقو ادمد_ثءاكت ىك«مالكدااكالذ '
 هريزو لسربواهرمأ ىف ىلأ ْث لدسأ ىنااهيدقىلءة:نأدسسا4 كوة فارفلا موهةرا رسال وا هد نأك أم تدست

 ىنااختالن كلذ فل ابواشيا كلا لرأن زاك أ اع نأر ردقمال هنافامناث كءطخعال وأه_:مكطخ ىذلا

 ىلاف



 1 صم ١ هس سلا :هفوهشص وح هع تن

 يصادر“ 5

 0 0 ذ 7

 نك : 11010100 9

 هريخ وشمل ىلا زولا اسف لالا !اوةند والارشاد مل الرد

 نءلأساواندال ىلإ ممتد هث قسد .لاابوركسعل اذ دريخ ان: :!فرعأو لزناوب زوال كلل !لاةةةمضَتلاب

 ناو هان دعاس ة>احءاضقدصٌقب ناكناف هرودصح بهسأف هأإ ا ساو ماله لا ىمهذانو شدحلاا ذه دئاو

 نشيحو مظعددعاذ هناذد هاننيداه ةر اهدي ريناكت او هعما مكر كوم |نمدح ادن عرات ه ناك

 نءاسام 00 ناوءالاو دو: ١ او مامن نبد ىثمورنزولا لزم هتوطس نم م !ضرأ ىلع معو 0

 و 6-0 4 كوكا ما كنأو هم .ه ذأ فوم هدلا باح ىلا ل صو ىتد برغم لا ترق ىلاراهنا !لوأ

 0 آرف تاطاسل ىلا ل ءون أ كا ى لزي لو باو :اأو بالا ءارزولاوارعالا ىلا م هلو

 ا اعا او-اصو ماكو ضرالال ٠ .ةؤ ضرالا له ضرالا ل.ة«.!ءاوحاصة لو دلا تايرأةآراماف

 مادا لاق كالا ىد سس لعام 1[ هلا: دش نمهلوط نم مقوذ موق. نأ دصقو ا رعفرنأ ىلا شلاثو

 000 ام كلا ناندعب ود. هلا كل ااهبأ كر دق عفروٌكناطاسزع وملم ايأهللا

 تكركوللان ما نمراثذ كاد ءاتشات ناناسا تانيكاىأ : كلأسو كب د. نيد ضرالا

 تهذالوسرلاا ها كلا هل لاق هنأشف ل تمد ماتا هنك<ا نر غاد صاق تنك ن آو كَم دخ

 هراث [هنعتءطقناوهرامخأ هءاع تأط» :ادقوةدمه:ءب اغدلو هل مظءالا لا |نادإ لو كء>اصيلا
 نافرواندع مكدنعى ءراوأر أ ومالا نمرعأ هرلع ىزح 0 :عءل#راوهذخأ ةنيدا | هذه فن اكناف

 ةعرس كو-اص لا ع 0 8 مكءاسن ىسنو كد 1| احرلتعدو ملاوم أت هنو مكرات در #+هدلاو

 لقاح لع حاف نارصنالادصق مةكاطو اسما ذل ءلاهءل<#تنأ لق نم كلذ هذرعو

 لزنلو كلا | س ا نم ء”جرخ مهن ىف ه-وروالام اتافةرمنسا رشعاوأم .ة:ضرالا ل_.ةضرالا

 نوالافوطةءموهورداةاادع كلا ىلا لصو نأ ىلاهشو .-ةرثك و كل !!ذهرمأ فرك-فتهو هوارئاس

 0 حام ملا دازروُم كردأو 5 هل ىةتااخغ هدر ء م صُنأر ةلاد هرم ل_> ولاة داغف

 انهما مالكا

 ع رائزيزولانأ دمع سلا كمل |اهيأ ىنغلب تلاقُ ةئا هءبسلا دع. نوثالثل او ةسداسلا لم ت1 اذ
 هريس نم < 7 5 ارذدعترثزوألا فوط ةموهو هل مقواسع رداقااد.ء كلا اريخأو مافعالا كلل ادفع نم

 ندر زوأب ساشا ىلعو ه-سفن ىلع ةفالاو ساوسولا هلة اددقورداقلا د معّكملا اهل لاق ل>ولا

 بريت اكءابأ تاف هد 9 لمد ل ىذلا هل دوللاو ,هل:ة:ترمأىذلاو ههدإو نالاو :كلءا اذ_هدلو نوك

 كل ااذه دلو مالغاا نمأذ هل هلع اذ ءلع ترش[ ثد كد 11 ًاررظناكلا اهل لاةفانلاو دأ يرق وانزال

 مم .هم نمحاصو هلع شهدنا الكعلا اذه ممعام 1و 0 ؛ ثرمأدقّكذام 2 جلا كلا ااهعأ هل لاق ماهدلا

 هل لاترذد> املا فام ءسلااورض>تقولا نقل 200 .!ءغقو الثا فاننلا] اوكردا ف , و هسأروهءأق

 كاملا. عأ لاق 5 اك اي ه] لاف ا عد رض دق نامزل اكمل هان

 فأن ل- هق لاب لك مذ ى لف عى تت 5 كلا لاق ةنئاثةرمدم ذلروانشأ نأريغ نه هلع ىترخأ كنا

 هي دب نيبرعض>أ هأةوزأ ض>اب رماوهناق نأهطاو كلا حر ةقوأم .ىلارءق فوه كمل |اهمأ هل لاق كور

 ماك: 0 اعلا هللا فت أ ىذلواد للاقو هاف لو دو 44 دقىلءائاق لضم

 ءاحدقل هل لات مانعالا كلا | ننأ وتامزلا كد ءان مالسةلا لاق مافغالا كم1 كدلاو د عوىردو اطدخاست

 هيلاانب امم كدنباضرعو ىضرعىربا ىد كل. دب نيد نم ربأام َك:مرح ىدو مالغا | لاق كدت

 35 5 ايا يراوح 7027 ا 0 7 01 . 03 5 00001 9 نك 2 ؛ لخا 15 ١ 1 : , كنا يذم 07 0 2
 1 51 1 ال نيد 54 4 000700070 0 01 ء 5



 “6 ناس نا »ف 1 لن اع 100

 عال
 [ممظاواذ هىلاتلصو نبأ نمو لاحرلا ضْءءت نم لاعفلاهذه نسا املا م نبوءءام نم هقلخ
 تراظذو ةدوع رم توتناف تامل. ءااطج رخو هناكم ىلارتسلا در هنا هل | نمالا ىسارضأ تءلقام

 هت او هب ءاجرت لقوا مهأر ىلع هةموو هل. ذ تطخأو هتةلو تازئذا- .م 1 هتدانوروذ مداخلل

 يلرك ذءال نماوقدو ئد "هاتوا تن ان .اعرتس نم ىلعألو .اعرع هدال هللا لاستو هللارتس امرت

 انا لع طحو با. ,لاام_مباع لذقو ىرح :ودو رخو اهنمتافئاو لاح رلات ادن 5و .ثددحأ

 كنا هللا او مداسملا لاذ سوغلا: 5 1 ةدالقلاتمطعأل هكا ]لا ةذ كاملا ىلع لش

 ةولخخ ىفالاكل لوقأ اللات مالكم! ىف ع رمءاو ىف ةلص> امو كلل !ىلاسقف هلل اذ_ه نمرثك أ ىمهست

 اهيأمداسنالا-ةفنامالا ل, دنم هل ىمرف نامالا ىنطعأ مداخن لاسقفةوملخالب لقد] لاقف كدب وى
 باس :ان م طذح قو ه أ ىهو شورغم سا 2 ىنا مت د> وف سوفذأأد امح ةكسلملا ىلع تان كلا

 حادوهرس ىفإف, ل17 أأواعات ضمن همااككلا | مع*املف كد دب نيد ترمض>و باسم ااامملع تاو

 1 تالا رق ىشاوتاهو سوفا! ١ا.- ىلءل+ داو لذا بصك ءم دخل لاقو مادا سدئر ىلع

 ا ايما مالكلان كد حام ظلاد ارز كرد أوت #2 امماطغ امهوطغو نا ءانَتْقاا

 انك انا ديعسلا كما اهيأ يذل ِتااق (ةثامعيسلا دم, نوث وثال-ةلاوةسماسملاةإ التناك ان
 مداسلا جرجا هر لن نمذأ خدم ن ل وسوفذااهاءسىلا اوه>وت دو هنأما .ىفخ أ نأ مداختارمأ

 نانا ذكو ا وباذأ دقل,وءااو» |اواوءادقأ ىلع ةقاو سوفذ||ةأ تاودسو فاول دو نك

 تش تدش عدت :ماه كلا هناك كو تنك اكررماا لع عسداعتل مالعأل م اددنأ سدت لاق تلا

 اءلق كلا ىدم نيب ايعولصو تالا, هول بون اذثالا مط مانغا خ |تقو اذه امم تلاقو هب هاء ا

 مالغلا قيسفاهةذع برضد نأ دارأو كلا اسكر اظزواهماد ةأىلع كلا اهنا تنفي كل

 هل-ةةماهذ_صقفاوامق ىناتق افانأ تم ىنذللا ننذ اه سدل كلما همأ لاقو كل ار د هىف هسةذىمرو
 ع نعام انعالا كلما نبا هنافهلتنتالوأنأ ى واد! تااقوامم.دأ ىلعاوم سفن سوفنأ|ة اسوس ت مرق
 لاق« ا رب . الاهريزو ىلا تغتلا هنا مالك كلا عهساماف ضرعءلاوا4وط ىف ضرالا
 اههلامو ب:ذك-ال ا_ت< رمالا| ذه ىف مقو نملك هلوقأ ىذلارب زولا لاقرمالا اذه فرب زوال وقت ام هل

 هناييد هعموءا- 8 ءتمقن ف !هس كلا اعداه دنعف تاذعلا عاونأبا هويذعت نا دع امهقانعأ بريضالا

 امهرعأ 6 ىنورواث:الوامهوةرحاوةرحافلاهذهه دعو «ةنعاون رضاو ىقلعلا|ذهاوذخ كل !لاَعق

 داكه دب فتاك ىسن هخرو هءاع كلما حاصفاهذخأم !اهرهظ فهد فايسلا طح كلذ د: ف هيت أثةرع

 ىلع عقب د هنماهرحو اهر مهن ىف عل دب طد ىضعدزعاه. ل ناد اك اي هل لاتو هلتق.نأ

 0 ل< ىلا هوم رومو تاكا ءالتلا كاذكو اههح -و ىلع ا مصسو كلم هرم أ كم لاو د
 لد: مادقو هعافشا مذ عقت نأ اس - ربل |تفيرخ - أوامضام ناكو هف, ءاس درتح و < ل عن صو هب ول لدذ

 هعافش امل ل_ص+ نأ هللانوعدب وتوك 3 فد يلا كسل اع يجو تارعث الث ففمسسأ اب بعلو مالذلاب

 طب 1 كلاب هاة فا يسلابويالتالا الم ىتسراث دقراسغب اذاو هدي فاي_سلا عقرف
 ناك امامأو هادا مناك امازع دلو نع تحال هنفنل هحوتو مهركس ءفزو ءدلوري هراع

 :راصالا ىتغدقىذلار ا.ءلااادعإ امورنا ام موق لاتزا .غلاكلذرهاظال هنافرداةلا دمع كلا ارعأن م

 اةاخد وف ورمأ# هر مد فرعيلرا.غلا كلذىلااوح م06 هيدي سد نم هلزنوربلا ال اربزولاض مو
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 درولاءامةنادلا|» ملع ترفه وطةعاسا٠مياءاشغم ضرالاىلءاهقو مهر دك ىلا اهعهضواهردص ١

 تاسالاه له تددناو ةاءقفل | نع فون ام هذ ىف هتاءقاستا انافأو
 ىلا لكان ونفوس تاق « سا>ىت> هلالالحا توه « سلغااف ىلق نوح قراز
 سفنلاوينمحورالذخآ « ىوملا نكءاو تف ىللاق « سسغلا تفخام لءالا ف ىنترز

 سس رح ىمخ الف نمأ انوه »* ةعاساز هزل او ازةنّتعأف

 سندامةام لاذ لا ضفنن 5 ةمر نما امان

 حامملامالكلا نع تةكسف حايصلادازروش كردأو
 ةاسحناد_تلاكملا اهيأ نذل تلاق 4ةئامعسلاد_ه.نوثالثلاوةسارلاة|مالاتناكاطظل

 اهداشنانم تغرفالف اذ ىسانءاعةاراعشاتد_كثناواةناعت رصتقلا أهم و.كاهانأ اا سوفتلا ا
 ىوملااومرض أوىوملا اهم ىوق م ىعن مو ىعدن تنأو زم ىف كت 'راظان ول نم عمها ذه لهتلأق ْ
 تاسالاوده تددنأف هيحرفلا ن ءاهاةءريظ:نأداك ىد 3

 هناكن مرالا ىينءاراو » ايقرتههداميمىلا تنك و « ىح دل ا ىسغقراز دقىذلا ىدفم

 ش امعحناكواشأأ ه2: أاعو # هلة فل أ هد ىف هتلمقو 42 اهحرو الهمو الدأ هلت لف

 ةلما ن سحمان شاك اذن و « ابحوأو قحأدقدج هلل « ىحثرأت نك ىذلاتلندقلتلقو
 1 ايم عما اانا نمالج ناكاو

 تامدانتءاساح و هتعلط أل الا قا نأ ىلاد> | هلع ملطن لاه دنع لى هتاخدأ حاصلا عصأانإف
 هزم لءطعو ك.ءاىلأو رز وزو<نأل ال كرا.خأ» ىنأ ملعأو ىراي دىلاد رعانأىدصقاه لاذ
 ىل _ءلةفاونال لارا ناوأ ىت تول ساو ىع ىرتلتنكمكحو كضراىلا حو رتثأ ىذخأ ىيبحاب تلاق
 رظناو ىتعاط ىلارظ::3 ىت نعم ىف وىمتنانوك-ت نادب دسلاىأ رلاو مالمااوانأ توم أف ملاكا اذه
 ىئاحر يدق ىناف كدالد ىلا و راف و لاو هلم فتنأو انأ جرح و هل.- كلريدا ىّتح لداطإلا

 بارشا |اه باطونا ٌيرذلا برش نم ه.فامهام ىلءارمةساو هعاطواءمءام لاف ىلهأن م تسشدو

 امتاج نمو ةيدها مبأ ىلا لسرأ كولا د: اذاورسغلا حالنا ىلا اماني لوأع عم لف ىلامال 0 ةلءاق

 لاتو كمل اءادا:ذ كلذ ىَضَتَدَأ هسارضأ تداقتن اك مداخ ىلا تفتلاو سوفخا اةأمح ىتنمل الاةدالقلا
 لامد->والو كر. الة يده اهاسرأ كولا ادا ن || 4 لقو س وفنلاةامح ىلا ناصوأو ةدالقلاه ذه دخ

 ىلع ةانزوةلاواقولغمساءلادد وفةرودقملا تاب ىلا لو ىت>زاس هنا مث ىءارضأ هن ىدمدعأ

 تا اق ::: أ ىلا هدحاح ف ىناس رأ كلا اناا 4 لات ٌلَد-احام هل تااتو ةيوعرم تويةنافا وظن تاسلا
 ىلعتأط.أاملفاسفتل ةامملاتءاطق فودلا اهل ردأفحاتفاارضحانأ ىلا ح ررض احر هام حافلا نأ
 الخاد لزب ملو لخدف بالا تفناوزيفةلارسكتت افءزهو بابلا كرفس كلما ىلعهئاطبأن هامتمداخلا

 ىنأنؤو عووث انهو ميظع شرف, ةشورغماهدجو ةروصقاا لخداطف عباس تاما | ىلا لسو نا ىلا ]

 رهوملا نم ةكءشهءاعو مسدربال |نمرتس هملعو تذقا| ىلا لصو ىلا ىذءورمال |كلذ نم مداخل بكف أ

 ىلا ىلاءت هنا ماظعفا نم ن دحأ باشا مص قرة دقار ىهو كل | تندددج وف هنءرتسلا فشك-ف ١
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 امال ةرعمل مصَعْلا باب ىلع نوك. نأدءالو ك] مرمصق ىلع مداد لن اف ةوقد] تااقم هنملا

ف انحاورأ حورتو ىذالااذا لص عة لوقرعو كفا اوسرفت مهو كلدنءلص>وأ مهتم تعرف
 نكمل نا

 هماماى دع تد» رش انهم ىرقو أ فن ىبطف ىءورب الرمال اذه نا لت ىناعافكلذ لرد “ل دزو

 ال مامهود دنع لصد لهراخ ا هءلازو هعلاتتفتأاو ماده ان" اموهورمصتقأ تاب ىلا الدو نا ىلا

 هبراحاوفلشدحو واهق رع مددللا س هراسملار ظاوز و.علاتاموا! ةريغتس لو هل اح ىلع هي د_> وق

ادلا ىوف زومجلااماهسفنف لاقفاهذصو ق لوقا
 اياك ثهمشدانضرا فاذا وفلخ ىنا ام اوةم

 تلاايفادباجرخكال هب ومجانا او سوفذلاةامح ةكماملات ناك ناالا اهةرظالو اهتدى راشدالو

 هرم دق ىلءا عاق ضونف هنذاريغت ما كلا انذاب ت>رخ لهىرتاب و قد هرطاا ىف تدرخ فك ىرعت

و هللاان !تاافواواةعراطزوعلا مهترظنا! فام داح نث الثوحت هعبتف ا هريش شكر ىتدح
 نوعحار هرلاانا

 حامملام الكمان م 0 و كردأو 5 كد المعا بلاة ذه ىق انتحاؤرات ارزق

 اقزوسعلانادمعسلا كلا هيأ جهل ت اق 4 ةثامعتسلا دب نوثالثلاو ثلاث انس ال|تناكاملك

 اناو هانا هقلابال قالو لوحال تلاقو فودة اغا لصح هناملغةووهالبتم مالنا سيئر تأر

 مالك-لا|ذهزودعلان ممأدهنأ س هير م ه»اسإذ كمال ةعاسس ااه ذه ىفان-اورات>ار دو نوعحار ملا

 ةدادإارمأ كمل | لهل هسفن فلاق ماسه هكد تحت اهأبا ناو كمل | تندةوطس نمههامرأأ مهولاه ردا

هسفن فريصد اسف تضرعت ى :مواسما<ددحأ لء:تاديرتالو ةحام ءاذذقا هتفادخ 0
 ىم ممظع ئشا

 لوذ<_>احرمالا اذ ممل سدا ىلدق قيىستقىلاحن ءف شكل ىهداو ىئاوطاااذ-هنالوةتو

 ةدادلا تل دقرصقلا باي دنع نه قاد أ اودرطور ,دقا|تايوحم ءءامدانت نوثألا ||تهد رواه>ار

 اهفاخ كمل نبأ لوسدو تادحد م مالسسل ا |مياعاو دروا-ه لال الجاامداحن نوثالثل ا فقوذا ممأربتاسو

 بالا ىلاالصون ا ىلاراتل | مياعرتسو تاكردلا عمجأب دع ىح تاويال | نم نمإ تادألاب 7

ىلا ل كود هذمو كللاربرسهءفىذلاربك الأ ارصقلا بابوهو عباس ||
 مر ملا تاعاقو ىرارسااريداقم 

 | اناصو | نمنادعسف انهه ىلا[: اصوردقن لاه ىدلراب تاانوُ انهز و معلا تفقوف كلا |تند رصقو

 ا فد مارق لاذ كفي اهلنا ىل_عرتس هناك لع الاى ذل ١| عا.شجالاانلىفأةءامىدلوان وتاكل اذه ىلا

 هتئادورخا 1 ل<ازوتا١!تءازو ملا دوف ناكل لانه فداء تلات

و ىد نيا>ادالاز» : لورصقلا ب أبن مالخدو ءّدج رخاوهبلا تريضقس راسهنلا ىلو د هسق
 ١ ىلاالك

 ظ ةبادلاتلاتف باملأب نمّتا او ةريصا راح تح رعق بالا هنادلا ت 9 ابق نيونإلا ايس يون

 ْ نءو ىه لخدنا بعدو اسهل ى هذاتلاقفةنا اداالوسدف اهتدمس تنذأت ةساودب رامات ء-رئاثا

 ا 0 سا تروح ا يا دا ناعما قااملف 0

 ا ليدانقلا نيب دعقو رتعلاودوعلاو كسا|تةأطأو تاد اء واشار هك وفل و 4 0 0

 ْ ىلق بو. نب [ىتءاداءال تلاقتمادلا تراظاا ملف ع.هلاءود باغ أ وهحو ءوصرا.صف ع رمثذلاو

هداع ىءع تعقوالو هدم كا ىدمسا» الا
ل تلا دب نيب هتقرقش هناب كال تس نكاو 

 ْ لهاسم

وال تل اقهدد ه طررب هسأرناسنالا ع وأ اذا لوف هّدخ اب ةحاح كيبل لون تم أ
 |نك-او ىتدرساد هقا

 ١ ىلا هتمكواهمادقا ىلهتماق هتفرعاماؤهه- و نءتغشكو كدنعاهباخ كتمت! نافاسمبلاى ةرظنا

 | اهردص
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 ىو كعجت الا اود ىفاداؤ م رأت * رازااىفدأود_هءلادرقو » اب_ضلارون هللا كناعأ

 5 رأ هسا لالعب ىضم ب اقو 00

 مالذلا اق تقوحأف ماعمرا اًرغعومد؛ تكنو تماهو عل ا نسا '

 ناعشأو ناهدام موباتعىفالازب لو ادد دشءاكم قكيواج دد لءةواسما|مد2و دناديش

 ةشاثحو ىنعروأب كللاتنيوإتلاه5فا ارممنالاباءوذ كلذ ريغام ندد نكملو رصملان ذأ 0

 ا عاف هذاكو هانانامادكو مالغا! لاقى ال اا|نوك» ىف قار ةلاتةواذده ىديك ٠

 راما كة عوسدب كيو را رسب مان. نأ نانا د وفاسوبلاتفتااف رصقلا نهتج خانت م: قارقلا ٠
 تاسالاهذهدشنأو تاكتلملا ار2<فقشملان م

 ادرام-عم ميصااك ل_خ>وق 5 ناعما شف كلاود طرقأ ىلاءتْسا داز تاقلاةعيتمايأ ظ

 لاسعثلاحاب رورككحرخ دوو هم يئئنااماذا نسمع لد-قو « لا .الا ك<نوللاف كر عشو ٠

 ل55 فدرب ىيسضم رهو # لاحرلا مارك: اتةمراذا #َ اظن ا كس كل_.:ئءظاحلأو ْ

 : كاع لنا فد ىلع ىدوحو 5 . ىسالا فك ى كل |ةسمظامف ١ م لالزلادرب و ىكح ذل سمو « بارشىل-أ كة ررمخنمو_« ناب كاذد هو ل.ةاذهف ]

 هئفطنالو قارغا اهرانمرضأى درج تاعي 422 :ةعاو هءلا تءحرراو ةضو ىف كلا | ثنب كلذ تومءانإذ ا

 نأد.الو ةدقفالو سيحل ىل ةربصا !لوق» رمان || لات ءاص نا تااقو قانعلاو ل, .ةدلاريغ ْ

 ىت>ةرئاس لزت لوا وةشءةدش ن ماهم دق ءنم] نأ ىردنال ىدو تاروت عدو م عاقجالا فةليريدأ 1

 ملة كاملا ثا م ماسنااذيلموحو مام لاو قوثلا هيداز دةهناف مالغلااماواجروتمةمىفاجسف:تقلأ |
 تدحوا دب نيب ترض اا قهنادلات ءاطحايصلا مما القاه دا+ ف عدوا هريص غرفواماءطقدت ١ ا

 لاق ىبلق بو. نبأ تلاق حددي نه« ةانأ ام عجن اله ةانااعلأسالا.4تلاقةريغتانكاح ١
 "و مرما نا ينلع لفوالل تلاد ال ا. اهريع كلذع دع له كقراف ىتمو ىل :كمتسأ هزوعج ءاانك

 لور ىلوطةءادلا اس4 تلاقججر ذقت نا تداكىحور ناف ةعرساه: هدو يد جاو ىلع 5 قصوقةدحاو
 موءاا|| ذه قب ىَت اة لاذا ماظعلا هللاو انآ تااةؤدداهن رعشد الاقم ءطاارمأ امكءارندأ تحب كساد ٠
 ىلع ىريضت نأ هللأ, لد !ًأسز وحلا تلال نع رشم 5 لاح ندد ذأ كناءربنتاوكاملالن وق الا

 هثالثلا نا ىدادأب ان تلات زد , ومانأ ثالثا متريص ىداسم ءضت لزت لورطرمالا ذه ناف ٠

 هءادلات در غل ىف تدهس ى د :ءمب رض لو عماارلاموملاتاف نافنينسث الثب ىلع ةموتةممامأ

 اثقن نهتم تءاطو دام لا اه _ءازع تعدعتنا رلا ءوملا مدت اك انتر ادي وو ظ
 نوكم ام نس أ نماسجب ولطما يلا نريضخأ ا ميتك- هوامش ةاتوركل تند قدوزت ل-أ ن رمانضام

 هسه ىوأست ءاسسذأأ باث نمةل- اسمو هدكل هزم تحرش أواهقود:نصت فو رضغ الهلا عدم

 1 لانو تلاةام م عمت : نأت ا ىدلو ا تااقو رهاوجلا عاوف انة زرطم ةباصوب راش دال
 ندو هقتأ لا هرفاف نه هدد ىلع شقنا|تءك رو هيرعأم هتلعلو وب هتففحوة دفع تجرأ علا ظ

 م رطاة دم دعب مرصرملا ع افص ىلع :رجادرو هن كرا سنو سي تا ةتقتلاو هند هن ىلا < ءاخر طم

 فرك هنلع و «نهنقو هتيصعو اهب رسكملا لما كلت هتسيلا مثاس اكوا قدل ع جاو متفظنوةتلساا ظ

 سمر 7 د رو تح هن ”كرامفاومادق ى موب ةرسأ امروذفنولاوخأو ليما ميكي تلاد
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 ا هتافصنقرءدالوأ هن :دلالاو اح نفر»دأل كلوللا تان

 ىد ىفْئثىأزوقلان تلاقى لوةب وهلل قا ذابو ه4 لوح ويل قا ةلس ارو لا لوما تك

 ا ىلعاىجادان كل تنبتلاق كل-أ ن ءادآلا اذه ىف نب ريق مانرمصدق هللا نمن عا

 اهمالاك زوضلا كلمتان !فىدس وران نماذه لكو قو لل تاس انت هدأ اناا هذانأالام ارئاابادحأ

 مدع قةروذعمتنأو هءلأ لع الق ل د_ذ8دروض>امأ ىدم_ساد اه4تااق اهمها 710110

 اذهل يطا نوك اانأو هلا ىل_صتنا ىلا كلما د-ةانأو ىب«ىموق نك ةريغص ال هءلاك -اور

 دربال هللاءا نمو ىمادقىموق ةكل ا تلاق كذب سنالا لص ىتح نيع 1 ىهو له كل لمع

 هيلا تاصو إف هما ردا اان اك سلاح وهو كلما نبا ىلعال. و ىد> كلا !تنبو ةءادلا تماق م

 امو فرعاف سوةنأ|ةأد -نامزلا كلم تند ىو سل دب نيد ريض ن ف ىذان رظنازوععلاهل تلاق

 هتقو نم مالعل |ضونف كرم دقىلءا.ءاق ل ثةواسلامملغعت مق اعامهمو دقو كيلا اهيشمراد قمو

 اهدا زدقو ماد ريغ تاركس اك امممدحا و لكراصق | م.2 ىف «:همعش قو 4 .مذقىلءامعاف هتعاس و

 اءماع باعق قانتثالاةب اغقامدوأة: ةعاومالغلا كل ذآ و اسهم دكا تذب تهتف ههارغو هقوضص

 نمزوءهلا تدشن ذل وطهعاس ا ساو ضرالا ل عامقوو نءنتإلااهسرتع ىتشن مارذلال كر

 -> رذ َةُعانَةك -ااناف ة> رفلااو 1 :غءاىراودللد تلاقو هباب ىلع تهد ةورصقلا | «-متاضدأف ةكمت ىلا

 هتنانمالغل ااه لاق ممهتلا ل اداهمسفتا ادد وفام عشغ نماماقا مهام ة_-رفااىلاىراوملا

 3 ا ءاركسونانثالااةنتعام مالحاتاةضاوأ مانماذه له حالما ةدرساب كيلع
 تاسالاءذد مالغا ارشنأف مارغلاةعول

 ادينيرظانالا.5.>هنأف ه ىفشلاةرحامةنصو نملاذك «  ةعلاطحاضولا هه -و نم «سلا
 قمل تغ ىلحو نصا حال # |جوسفم و هرعب ند ق ةراباد, ناو 0 قالا بك و كءام هلم ابدعا

 هند ورب ىعدام لكلا ن © ى ل م2 + قرولاف نأ. ءا|نوصغء هئمرأعت و اهفطاعم نم ءارةىتتاناو

 قطتملفا عك سعتا|تءارو « !هتساح نم هأردردنلاتراغأ « قلفااو سانلاهلاباه دمعأ
 ا تدم ىف ىلكو ىن:نف « قاملاو ادا ن س-ردملل نبأ نم ٠ اب سي فاطغأ سعد نبأ نم
 ظ ق.نيشاعلا ب ولةاىذلاا-3 2 أمتتفلب ىاقتكنام ىتلا ىه 7 قاتلا كا
 انما ءالكدلا نه تتلدف ايصلادازروُس كردأو ع

 ْ ١ ال كلاانباناد.عساا كلا اهعأ ىغلبتلاق َ 1 .سأ أ دبع نو الذ ةااوةمئاثل اد اتناك اذن)

 ْ وكت رادو هور ملأ تداعق هد فيعني اموهأذ فت اءقواهر دم ىلا كلا | تذد هده”درعش نه غرف
 ١ تءم١اناناملقةوسق ن مهل ىرحامو ما.4او قودلاةرثأ و مارغلا روج و شعلة دشن ههاساقاماسوبلا
 7 , اغو ىي.حاب تااقو رود | ه ,ف تقرشأو ر وجدل لافافاوس أر تفشل وهم «ءهديقو هي ل تامق هدالك

 ا هذه كلما تن تدشن أواك اسبتواقناسءتاهدنعف دو»فأذ: دي هللا هز ء> الو دودشلاا مون ناك الىدارم

 ا املا فما طاق اظل فءس "و راعقا. 2 ىلئةفتمكح ع راخلا سهتوردالا لع ثار. تايدالا
 ارد ا يطا »* ىيرالاك .> اح سوق هءشو 5 رار_هاا ظاكسإلا / تدي ل داو

 ا اهز نصغ ساس اك دقو ل طمااهانس نع ل رع هدد ىلا كيد ىبد- نهو

 [رازعلا لارد ىف تعلخ دقو 0 قرهشأو ارهد سدح »7 راهثلاىد ندمت اد ل-> ند

 كناعا . : ْ
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 )2 ' ساه ازولسال زان « ايامنا قاطلتللاسف 00000
 نذدف تت اموتفءضامنا هّدحوز وم لوما |,رضءءل ىرحام لح ندو هلدقتو اهانقم وه5كلذد- هو

 كلدكو امه تناك ىلاةفلالا طرف نمواهأ | ه:.4 نم توا اب<_سذزل ىضرو# انحلابابغ هل

 ىمفننفدأ ىنوعداواهال هدد و زتااتهونفدن نأاو دصقا4فتام و فه ني> كول |ضءملىرح
 امسقن تمرئادوك ربكلذ نعم رئالا نااوملعاإف م-تمذ ىف قبأو ىمفن لتق أالاود املي هعم

 ءاسنلاو لاح رلارادخأثد دعا هئدزومعلا تاازامو هرلعامتقفشوهاب !ا منع ةرثك نم هءمربتلا ىف
 تااقلاحرالا هدتع تددت ىتاا: دواز وها|تفرعامف لاحرلا ضد نماوماقىفن اك املاز يح
 كلا | نبانم تحالفر مالا نيبناد_ثب رصقلا نماتحر غشنا: ىلا ىفان- رفت ناوأن هنا
 عدابو اهفرطداوسو اهدخدروتو اهدةلادتءاو اهلكثىارظنواماعهندعتءقوف ةتافتلا
 هدر مارغلاف مدعو هرصااملاصخشو هلقعشهدناث ا4اكرفاوو افاجرهاب و اهفرظ
 عتوو هءاعىغف هحناوح قشعلاراذب تءهتلاو هحراو>اتمدخ تاذتشاو هدح قشعلاهبزواحتو

 دازروشكردأو « را.صمالا ىف هنم تراوتو هذ.ع نع تءاغاه دو ىقافأ الف هباء ى مم ض رالاىلع .

 حابملامالاكلانعتتكسف حابصلا
 ثلا | نيان ادءع_ىلا كلل اا هعأ ىذلن تلاق ( ةئامعسلاد هد نوثالثلاو ةدداملاةلمالا تناك اساق

 كلاانءااهآرراهثالا نيام موزوقأاو ىه كملا !تند تازنو نات_سلا ىفا.ة:2ناك اما ريش درأ

 راعءالاق هزم تراوقو «زمع نع تن أغاه دح وقافأالق ىشعلا نمد لضح امة دش نوال

 ا : تاس الاهذهدكأوهءاق هد نمدْمَتَف

 ىرثلاىلءا رطاءمرمت صاف « دجولاوةءامصااب ىلققزع « هاج عددي يع تأراساو .
 ىددو نه ىءجرأو قر هللاسف 0 متم بم ناق تافأف تن #4 ىرنءا؟ْلماماتنب تاعامو ا

 ةرثعو ارممعو ارثع اهليقأ «ىدل ىف لزن أل .ق ى لق ةء46 « ىناتحأو لاصولاىل رق برابذ

 « دمنا ىلع بيمكدلا ىضملان متوكل « ظ
 زوي اذاو كل !!نبا ه.فىذلا ناك. ١ىلا تلصونأ ىلا نات_..لا فكلما تندجرغتز وضأالزنلو

 هانو هسفنب بهعاو هثامخ نم جرح ةراشالا كل !نباموءالف فاخخامانمآ فاطلالا خاب تااق
 هللا ناههسف فشلا اكءاتنحو تراصو قرعلاب هنيدح لاك_:وناصغالا ل هد ةءرادثالا نمد دعو
 تأروةلءوط ةعاسول ةصخا ثتراصءهتأرالف هتراخنف كلل! تنب نمةتافتلا تحالف قلخاع) مظعلا
 اهات ءلهذأف ثاءلانوصغ مضت ىتل اهتم اون الزغلا لزاغَت ىتلا هنوءعودلا دنعاود دقودل اجو هس

 تااقماوقلا يلا امالغلا| ذهاتا نم ىتءادأ زوعلل تااسةذاوهملق ىف هذ. مامات روأهمإ باسو ْ

 نك هناك الاواننع تفلتتز وهأاتراصف راهثالا نيس رقوهاه تلاقى ددسن وهنيأ

 انفرد نمو سوغنلاة احا تااقناتسلا اذه قا رطساثلا اذه فرع نمو تلاقو هب ريخاه دنع ا

 وهىبدمسأب ا تااق هنمفرعت تنأ ل-ه ىتءادا نك-!و لاحرلا قاس نهنادسف ساسثلا اذ_هربذغ

 نازوهأ|!تلعاسإف هنمنس-ا ضرالا ه- و ىلءام هنا نظأو ةعلطلا حأ# هناف ىأسثلا اذه ن.سحأام ْ

 ناىباداب كلمات كاتلاق موصدد وب مام باش هنا ىت دمسساب كل تاقاما انه تااقاوكسامداوه
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 ظ ما لالا ارا سا ناو اللول اذدعدوكبلو مانيلا نإ
 هوحوو كل أ هبا ىدي نيب فقو نأ ىلا ىدع هنأ مهءلعأو 5 امتث مهءدوو ىمدوأو كلذ, هدالوأو هّتدوز

 لمقزعشاب تلاقوا ومالك هتكرداف كلذ «-:ءزوهل ا تاعق ل نم طتسنأداكر وهو مآ رك الدم

 كل د :ت-رفذرثادلا ردة ةر اع نم تامفا عام *!عأ رمف كالو اعدلاب هاو ىلاعت هللأر ؟ثضرالا

 نب ضرالا ل .ةواس4 عداو هرادنز ان !نماموض.قاف راسب د ىنااب ال ذرعظن ىف اعتم_هءنأدقو
 نب ضرالا لءةورانيد ىفاالا ضد ةهيأدلا نم م مالكا | كلذ ىلودن |عوساسإف كاناح لا ع د راو دف

 هلردأو «رعالاازه قاسسن اكن ملاو عدو هبل اييعترذو هزاع ىلاداع ماس امدوشلاةنباىدن

 حاسمملام الكل | نع تن كس حامصلادازر م

 ا وا اذ ا 96 0 سلا لعن نبذ الد الهدف والم 0

 اذه هلككلذىفاسسناك ن أ اوعدو هيهلاءع تر ل لع كا هر انيدىلالا ذخأ ا

 اموااهناك_ملا اذهراصدقأ قد.سا»تااقاهنافزو ل ارمأ نم ء(ناك امامأ اول ءالودرمأ ن مناك ام
 ضارب هرهاظ لعالاوهذطاب وأهرهاظ ملصالا له ىرتاد هناهد نمنس>أ الو هذاس نم عصنأ طقتدأر

 انوهدمءاد_-وفاهفا كلا تن و ةءادلات اخ او هن طاب ىلع ج رغدن ىحاذب بى شد افا داوم هطاو

 ناوبالارد_ءىلات امونأىلاالا-هثوا :هع كما تنب ترظنف قدوزنلا | ناسخ لارا هو
 نيتيراجلات ذخأفما انخااكلذ ب وصت تالا ميعناةيادلا تاع بذر اهل تلاطأو همأ| تصدق

 قد ةمدقنم ىهر زو هلا ىلا تّفتلا مانملاربو صنت هير كلل | تنبت فاهال نوال ى>اهدنع
 ربتعا نإ ةريعن اك- ا عدلا نايك عرالا تكور ولاء. [.ثىرظن |ىلاعت ىناداد تاافو د» ىف عادي

 ىو هلا رانا ين ىأو ىراتتاوناوالاردص لحدا ةك.ل ا تلا قر دانوهانوزرشلا
 0 ىتد-ءابهللاو تلاوه, 0-0 ىهو ترو مانم ارو هت تامأةوزوقل ات ا ىف هو

 هل لادرس نأ نمر اطانرك دل عنمامر ماذا ف هةأرام عمد ينو كلريشلاو ذانسفلاو نات
 قزنوهمد برو ه<ذ دقو حرادلا ب !ا ذم تحن هنرظن ىناف ماع عنامالادامصلا كرش نماهداخو

 بقا انك !ىتدءسأب نكلو كرما نماوص اتوا مازدا نكي ريبخ اة بوس ىت دمسأب أذ خو هلك اوهيلم

 يد اا الا ا [تاكووف اوزلاب ان اذ هربوصت نم
 موللانمرك دلاريطا |نا اوطع مدآ ىنب نياكوملاةكئالملا لهل ىت دم_ءأب نك-اوريسسلا ىف روش بردت
 ةعاسلاهذ_هىف هتءأردقانأ اهو ه رذعاو: :هورك دلاح اومانأف هدوع مدع ىلعهان آو هان ءلظ ثدح
 ن#ثوردقلاو ١1 دل ءاعىرح ىذلارب هطلا ذه ى ادا .كللاتنب تلا حرب ذءوهو حراما بااذتند

 قحلا اذا نيمت دق ىت مسام نكس دوعللا :لةىلاهق هللا ىدلم نيب ىتد.ساد زو عل! تااقو انماظدق
 يأت ب هك ار رورو نال تلاع حن ما اوورلا ذل اريطاار ذ- ءانا مذوو

 اصوصخو ةلمح «_ءقام تومان كو ةلرمشلا نماو هاذ واهلا عمجرب ناكل ةريطلا ىلا ع وحرلا

 | هيدلاو ىعتدو اهيطرتو هلدأ تضعي واهو سك و هسفن ىرعد وهدد-وز مد هطاناو هسفث عوج هناقمدآن با

 عب اغومل ف ةدححاو ةعاس هنعرب صتالو هد .وهرس ىلع عاطت ىهو اهءمطت و
 | منع 6 1 داو لما امن

 لمى دواهقذع تحد ذب لءءع وذا د :اهّدامأناذاواهمدلاو نهرُثك أ هرعت هنءز 0

 نا هلا رشأ دة لط ىلا [تلتو « اهءم هاه تد وى دنزام دسوق رعاش ١١لاقاك هقنعتةاهدب
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 لاقايثلانأد عسل كلا |اهمأ نذل تلا( اعياد نورتشملاوةمسانأا اا اافإ
 ةرفاك هاج ىنارراد_-أ ىلع أامانأم الهلا هل لاق قذع تدرمث رشم لام تأر ىتم كلا !تنتأ مالا
 د]لاقورا يد ها مسجل هلم جب رخ 0 || ىلا د,دمولا,ءاا ىلعةَمقنلا فرمصةممو.ل اكن اْكدالو
 هسفن 42 تناه ىهذلا ىلا يشار ظن اة مهتو>ن 0 13 ىءطق كلا ,عىلع هقفناو تهذلا اذه طخ

 انأ انأو) نودتارنأن مناك اماذ_هأس اا هكرن م ناتسلافروهظلاءد ءىكالملانءا ىلع دك أو

 ىلا لدوملا لات ايوتفب ترم قادما دنا لع لع درانلاةركذ تاك :اف كلما تذيرمأن م( ناكأم
 اهتن هو ةل»- تساورهوم لا اوردلاوئاولاب ةءدرمةب ورسل ةل- تساورمصقلاه.فىذلاتاتسيلا

 ءاودقو تاذملاهءؤريدد وناساناهفصو ن ءزروق» هأم عملات 2 نمو توقا. أن عصرم ف. طا ص.#

 نمسا. .ةفرط“ ىهو رهو اوردلاب عصرمرجالا بهذلا نم جاتاوسأر قوق ْن هو نأ. لأ م عمد

 زوعملا فتك ىلعاهدب تامدو ندا ءااو سوصفلاب عصرمرجالا ب هذلا نم غوصم بطرلااؤألا
 مادخلان ء'ال_:ءادقهتدحوف ناتسلاىلا ترظندق زوالا ناو سلا ننام ورانا, ترمأو
 ةكال1ظتلاَقف راملااذهىةحرفلا وسمحألا ,م:) |ندرب روراجال نر كيور ثلا ال نفور اومدلاو

 وأو ناتسنلا ىف مادا اء ة>اد2 ريغ |نياعت تنأو ةل ماك ةنطفااورف اولا لّتعلاة محاد كنا
 ىلاريعل ناب نم ةعلاط ىف همسات كك أو كلامارتا كءم مهريس ناكل كد .ارضق مدح رانك
 لمعلا نوي فركف ىترادابتقدصد قاف تلاقى لان هقاو انمدحأ ارال رحنانتسلا '

 عود رلابم اددنأترمأف كل!لامارت-الاا ذم كربخأ امو م-- رثنا ماددخناىرعو ازوعاااهفتلاق :

 نيد راحريغكءم ى 6 دنال 00 هر ءانداسفلا ضرالاق نو. نيذلا مادخنان مهم ىبهنادلات لاق ا

 انحرف:دقن "الاتل اَةتقول امل ىفاروا ماقاقص دقهادلاا اهترللا :الفام_عمحر شتا ىراوجلان م 1

 تدحرخو ةءادلا ف :5 ىلءاهدي تلوح وكلا تن تماقف نسل ىلا نت الان ىعوتفةفامةحرف

 أيهادق ىذت ةنادلا اواها' الغى لد ا واه ملع كهل ى ةواهمادق نا .ثءاهات,راحورسلا باب نم ْ

 ىلاتاصو ناىلااهبةرث |سلزتإلوناكمىلا ناكم نم حورت رتىهورامالا نماهمهطتو رادثالاا < رتو ٠
 هناكرأترعدقرمقلا اذه رظ:ئامأ ىءاداد تلا ةفادن ا -هتأر ةكدلملا هتراظنا!فرصقلا كلذ ا
 نودلا مم مذ أراستلا نهةعاجن نيا زاقدءساب هاو ةءادلا تلاق هنا طيح تضيدأو ْ

 هبترع ىللاسةةكل ذل لهفام هلأ ةكلذربغوار وا >وارع> وأب وطوهنمثب ذخأو هعاب واشف

 كالا |تنب لزفت ىت تاقف ىلع مس ىذلام 4:52 ىنوع لاطراستلا نا ريشا لات ارث ءادناكىنلارصقلا

 م-4ىذلا مهة> مهيطغأو ىلع هبلضفت ةاماهنمت-|تءاطا ذات مهو ةرامعلار ظاةونائسلاىلا ١

 هرهف: نأ: ءورمد>ال تدأر امو هضام رمت هناكر |تمدهتو مقو دقه: ,أرلاق كاذ لع كلامه تاقف

 ريضأوأك كلا ةفتاذاهأ ت تاعوذلخ] ىهام لت نأ كلل |ةئبا نمور أو هترعو ىت هذف تضرغقاف ا

 لهف ل عفر ةءورم نعهاذن دل هنو كلل | تن تااقّكانا ىحافاعوطالاهاكاذ_ هلءذامودو ضوعءو

 ىطظعت نا ا هترم فكما اهنءاد:علاحلاف ترضخ ةرادئاذتا تدان راديز النا ىلىدان نكاوداو>الا
 لاكتما كماغبحاو هل لاق لول رلاهءاال دوا! لولا ىلاالوسزو ها اتاراةراد ىف كودلتا
 ”اةلعال شيق لانو دوق تنفضو هلصافمتدعترام الكل اذه لوسرلا نهىلودن ا ععءالفة" انارتأ
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 كن 0 ونس ادي ل ”افدش نم جب رخاف فاضاماضمآفاطلالا شاب لوقأىن وون : ىدامف تم

 اهحراوج وارماق 'الّتو سونا !ة اسمح هكا كرظنت ىت-راقالا ل يكد نافراحتالا فراوتو
 رانيدفاأ اهبةةرص جرخأو ةعاطو ءاهم«مالغلا لات كمه بهذبو كلانمو ءلدصق غامتف كلاوهم

 نهس امثلا ارذخأ سناو موت ومالا ل دو هد ءاسو هتقو ن هك نبا رخو تضمو هنما هت ذخأف

 اون ةمامع ممهتو 4 3 ؛اارهاوملا فانصأن مهو عج روحا شوت عمو ةريساك الا واما سايل

 هنافحأت ازاغئو ءاتنفثترحاو هأد :>-و تدرون دقو ردودلاو ردلاب ةلاكم رجالا هذللا طنا رمش

 همء> ىق طح هنا ملا. 1اهءاوقناصغالا عضفولاهلاو نسملاهعون اوفا كل دا: وهون الزخلا

 هرظنانأف بايلا هل متو باو لاما هادو ناعشلا لع لد ةأناىلاراسورايدفاأهءفاسلا
 هل لاف هلاح نعهلأسفهح ولا س امثل |نياددو هنامم الخلا اهلع وادب د ئ احرق حرق
 ىةشف مالك هدر و هكر ذر لان عفا عمد منوال مركمىدلاو د: :ءىنا ريشا | هيأ لعا

 تنأونامؤل اردغ نم تفتاق د_-فرءأالث رهف ىلدرطو ىفب رضا صءلاب و ىهدعو ىلع ىتمطأو

 كذا حن مد,رأوريمخ كب ىدلاو ناف معام كر لاترد دقو ل اوهام نب دلاولا ب تغنأ فردت

 همالك ععءامإفىدلاو نيب و ىذب نأشا | هللا ص»ناىلا هءفتءءأوأراملارخ[ىلا نات .هلا ىف مقانا

 نوك أوهم 1ع لغدأو ةلدلاو ىلا- حوران اىلنذأت | ىد اي 1لاسقفهدلاو عم هل ىرحا م هلم حوت

 ا درا فو قالطنإلو الج أ ل ىدلاوانإ معا معان مالغلا هل لاق هنمب و كذ»» لصلا ىف ابمس
 سس 9 أف يم ىتود ىلا ش ماى دءسأب ع نكمساو هعاطواعم# م سلا لاق كم || ل ريال ءلخٍةرار- ىفوهو

 زوي زيشلا اقف اخرا لاح ىف ىدحوألا منام معدل لاقلا اع دس :١ الوىلا.ءوىدالوأ
 نأ بع ضراسعلا لوز ىتح ضر غ كلذ ف ىل معن لات تيب ىلانأو ناتسااىف كدحو مانت نأ ىلع

 ظ مانقأش .رة كلرمض> | ىف اق دمالو ناك ناف ميش ثلام] لل اقءرط ان ىلع بطلع .ةماضررمالا زهق تالا

 ءاطعلا 0 ايل او نات يلا بابل عقد ضيفن كا د سإ ال معأب هل لاق هب ىلع 2 ةءاطعو هلع

 نم( ناك مام اد) كلانا نما اماذح ناتسب اذا جورملادبرتثلااتننالالخ او

 ىءادلبال تااتاهراد# ىلع تءاطرامثالان أب اهتري_- أو كل | تذب ىلا تءهذاس 1| مناف ةد اد 1
 دغىفاسنأ هدف مد سراملا السراب نكءاو ىلا هت هاءاشن ادغىف ىحرفت تل نا سهل |ىلا ىمىلزنا

 ف كرتتال كناونا اًدسلافادغ 1 ءنوكت ةكداملاناةءادلاه]إ تاسرأق ناتسلا فهدنعتوكن

 نهري اهءاحاسإف ناتسمأا لتدب نيعجأ هللا قلد نءاد_> | عدنالو نبع ارمالو نيقاوس ناسا
 كلىد.تانوتادساا| ده همح اص كلا |تش.تاهإ لاثومال-غلا أمة اوىراحملا لصأ كمل |تني دنع

 ةكللاناُكفر هن ع ل با ناريغ كن اسحا ىفالا شوعأ امانأو كناكمناك-الاوةرذعملا

 'لددولا اد ال >االر را مماالَوَأ أ قادغنا:سلاىلا ب وردنا دد رت سوفنل اة امدح

 ىلامو.لا اذه ىوس هيف مثال ةكاملانأف راهنلا اذه ىف تاتسبلا نم ج رك ناك ضف نه دن ,راراها ر

 الل اق ررضا: ةي> نم كل ل_ىد- كمل [ 1-5 هأ لاقماوعالاو رود دلاورو مدا! دم كلر يصد ورصعلا

 نه كل لد ا9كل ذك رع الان اكن امالغلاهللا !ةوف را اال ه- نمل لص>امىالوماي هللأو

 كولا لاقاهرمصق ىلا كلا تنب ورتىت- رح ىفاربالو نا: بلا ذه ىف ىفتنأ ىنافريخ لكالا انته-

 تتكسو حاصلا دازر+ه كردأو ه قاغتيرضىلاعت هللا قاش نم رش لامخ ترا ىتمىدبصأب
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 اههواددنعامصاو ذو كلا اتناول ربك انو و ننول راما :رحالاو لمان ىع«تامهادحأ ْ

 ةراذلا م ىلا |:ىذفاكءل ادءامالعفات تلافةك-املامتيأا,بااحورت نات اق لاجو نسحان اذ

 سرلد اامهمرةتسا القاع ندرواوناضح نانا انام ممقرعاملةاملعا ةاخدو با هلا مماعاتقرطو

 تءةسوأو أرد !كلذناك الدءادإلاثاأق د !مءءاضرلا ووفعلا اهتم لصح دق ةكماملان أ ةيادان الالات

 نأ تدكو مدل ايىناوث أتعب هد ناس وات 8 نءو ىد< نم مادقىرب زءت تءسنل-هذ ىدرلاسؤك

 با.لاج راخ وم رىرح تيما باكا | لدم ىل> رنم ىنو.ع# كلذ هد هوب رضا ةدش نم تع

 نس افا. اخ كمل | انمهسىد :درتالن اتم راجملا 4 تلاقؤا متر ورنه ودع "الما الوادمأ ا معلا ع رأال هتوف
 تنيدتعلا كا رب ًاادحأ يدب هرث لوذكماع لخدو ءكرتء ريض دع نم ى 1 اناناك نازك

 امراو-دنعىردقتمظعكلا السا ناالول مكنم لقأ ىراد منا فرعأ نا هن ايزوعأ تاق كلما

 مله دهع ىلع قاب لاحلا نا ناتءراملات !اةؤاه دا>- ىف تون هريك اق عت اذا ن0

 تلاقؤهطساوربغ نم جلصأا تءاطو كل أهمسفن تءضو كلا أتف.تافنءدوعئامم رثث ايف ل ادنأ ريغ

 .اسهتقو نمتماق كلذ ىلءاهانر 5 ثفىل:ةبترماولو انجباا عمر أ تنك امىدتءاكروم ال

 0000 ا د دامس نرسوامهعم تماطو امام تسهأو

  ئانماضرلاووفعلاو ىنهأطخلا كلا تنب تل اق كانموأ مأطدنا كلا |تنباب هللا هللا ةدادل انه ت امو

 ه3 ىلاهتو هنأ هي هننان أ نيلعت ا نكلو رمل ق> ىلع كلو عدتع لع كردقن اى ادا هلئأو

 تكامام  اوءاشقااورانأتام خالاهردق ف سءاو ل>الاوىز :رااورمعلاو قاذناءامشأ ةع أ ادلل
 ظرعلان مز ودقأادنعاملاز كلذ دنعف تاعفام ىلع تم دن ىنادانانأواوعوج رىلءتردقالو ىف

 0 ةأو همس ةملك ةكململا تع دق هيد نس ضرالات تاءقو تض من9

 لاحف.؟ ىتاداناتااق سال كلذ ى- عنا اهيد, نيب تافقاو ى 1 نا
 سشتفأموءلااذهىف نكءلوداءلا ىف هكاوفلا بل ات ترظن ىتدمساب هتاو تلاقاسمناط.غرمتر هكاوفلا
 0 مار ) الاهءاغىفةءر 6 ىفواه دن2ن م تازن ختاوملاكلدرأو ةرضقلا هدد ه ىلع

 اهنا راظتنالاريثك ن اك ا هرطاخحرشتاو [همودةررشتساواهقناعو حر فءاهاقاتف كلما نباتتأ

 ل1 ىف ناتسسلا ىلا لزنتن ادا 0 كاملا تذبعم ا4 مقوام هل ثك>زوملا نام
 الاكل نع نتكش حامصا ادازر وش كردأ أوو ىلالفلا

 ايزوعلانأد.مسلاكلاااهعأ 0 امعءسلادع نو رشعلاو ةئماشلا ةلمألا تناك الفإ
 تااتىالفلاموءأاق تا سلال زنتاءاو وه سوفنأأه امدهكلملا عما ىرحإ ام هتريخأو كمل ني ادنعتتأ

 راسهنارهنا- لاقل سدحأ نم ئ هذ ري اون ةءضق ن م هب َلةرمأ ام تلعف ل هل

 هرب وصاورب زول ارمأ نهدهل ىرح اعاهربخ أ ع ةداح <. ءاالنوكم ولو رطاخن فو قدرط هقءرطو قد دص
 ا ةمالكدلا|ذهزو علا تءمءاسإق حراملاو كلا وداصااريعو كالا تنهال

 كَ اعأ هنالو هلة ءهحاحر ىلع ل د» هلع5نان ل لَو طوى ءريزو له نأ ل اعهلنأب تااقم ادددش

 ةلمحاست !قباف تاء ثاارذق أ سدلاو مالا ل_<داو دعا سن مىدلوان ضوناف ةلدارم غولن لع 1

 ءله* ىل طعأولف ناتسدا ىف كاس نم كد ؟« ىتح ةل.ح هيلع ل عاو بارما !ىلاسهذاوءذهن ءريل | ْ

 لزنالو نوعلا لارتال تح قت خان تا اذاف ن انشاء ف لوحلا نمادسنانكاماسو رالا ١ ا

 موبل

 )ا
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 راما لاذع نيوهورك دلال اوروطلاو ؛ ارثااوداسلاوناتسلا فد ىأر وبلا ارظنالةرزولا

 تدار فارم دنلا نسملارب زولااهمأ لاقوريزولا ىلا عر م هل ةعرب فق ءهل لك أوههدسرشو «<ذدقو

 كتريخأامأ لاق ىدءساب وهامو لاق ريتعا ن ركنا رض اقام ةىلع بالا بنك ولابعرودلا

 ارّوصم تب أر دما ريزوام هنلاولاق م«نلاةلاحرلااهضْن ف تدسلاو ههناو كلا تفب هن ًارىذلا مانملاب

 وذو هتاراف كملا | هن ا ىلءهرمأ ىنخرخآ أيش تدحووانامعهتشساعفأ اعين اهدلا نك لا ]حف

 هتريط نعت اغاسار ؟نلاراعل ]تدع -و لات ىدلإواب وهامولاق دارا لن ىف داةعالا هلع ىزلا
 تفن تملا هيل لك ا ا ناس 1ءضءةدق امل أمر لو ريشا! ىف تعقو نيدس

 مدع سسازهو حرامملاهفطتتااارآ نلاريطلا تاء اعوهرخكال هت .هقو هلك ماسنملات أرتناك كلا
 نمهوهو ىسعرمأ اذ_هنا هللاود.هسا كاملا اهم أرب زولاهل لاف كرشلا نماهما#واسعااهدوع ٠

 هسفنف لوق» وهرخآ ىلإ كلا :ءاهرث ل تع ا :ةناددلا ادهن مسخق*» كلا !نءار ادو فارغلا

 ا 1 كلا ,زولا لاق مالح الا ثاخحأ فولو هيام ةرم هعبج هارتوأ هن آى مانا ذه تأراهتملاب
 انأو هدحعت ::كلترهظدقن الا او كلذ ةمهتث كلر وظتفوس كل تاق تاكل اذه ىف كراع سبام

 حراملا ا ضىرك دالاربطا اوله حن يراسل هدانا هلاتراورسالا ْ

 مأن ؛ااذه ةروص ىرتناهدلاا ذه ىلا تراغاو كمل اتنيتازئاذا ىح دل لك أ او همد برشو هع ذ دقو

 مالك- -لااده كلا نب اعممالف لا ا-رلااهذعذب نع ع--ربو هر دعت حراملا هحذ دقوريطلا اذه ىلاوظ:ةو

 ىد_.هق تغاب نا هللاو ماظعالا كلل اريزو نو كل ذمدأ لانو ل ل ثور زولا ىداي ألق

 لبةف كم لاك عمون :أثمظعدو مارل الاؤ لددز ىتح كلذ هناعال كلل | ىلاارورسمتءحرو

 اذه لك عشلا لاقهنس>| اف ناكساا ا ذه ىلإ ارظنا هلالاقو ىناتسبلا جّشلا ىلااههذامجنا مهدي ربزولا
 در كانا ل فر, هتئااز_ هنا نع ناكل ذه باس أ كلأس ساذا يشأ هلالات م -ة داع

 ميشلا كلذ نععطقنسال كلا نبار أصو ةءاطوا مم لاةفم .اعئالاوريدللا كلل صحم نأ لال ىلامئع

 0 تك اا مع تعطقتن اا ىاهأف سوفذل ةام-رمأ ن م( ناك ًمامأو الكل ناوريزولا هىرحاماذ»
 ضءد:ىفن اك اف ءدالدىل رفا مالْلا نأ تدم ءاو ادد دم احرف تحر ةزوهلااهنعتن انو دل سارملاو
 ءاحلهتلاقو تأ ف ةمامةوك افدمف تدجوف هتف كفا بأ دنع نم ىلظغم ىءطاهبااريضح مأي الا

 حايصلادازرهُم كردأو ه نا سلا ةدرفال تزه< ىترااب , تلاق مهناولاتةهك افلاهذ_هناوأ
 حاسمملا مااكملا نعت تكس

 ا1كامللا تن, نأ دمعسلا كلما اهيأ ىذا تلاق ةتامعتساا دم تورمشءلاو ةناسأ أهل الا تناكامإؤ

 زهكنانتءلابتلاق م ءناهاو اًعْنَدِهَك افلا هذهناوأءاح سمار ههذ افلااهوبأا مب السرأ
 فيك ت لاق ناتسلا كلذ لان :ثادؤ] هللاو ىتد.ساءىأرلا مهناهيراو جامل تااةف ناسا ىف ةحر هال

 اهتيرضدقانأو هد ةيادلاالاناصغالا هذه ىفنالتخاانا نيم وناّئسا |ىان- رغب امةنس لك فو لمعلا
 الؤه_برغااى م ءاأ وى ادلاح لك ىلغاهمالا وة ف هناك أم ىلع تمدن دقو ىعا تءذمو

 نآ.قواعم ءجندمهن كلا تن :نم مالك- ١١ كلذىر اولا تععماإف م ءاظعا | ىلهلا هلنابالاةريؤالو لوح

 ارادقا اوتااتاهراض--اي ىرمأةواهتعىب ِمْفدت نأ ى كا اء كاملع هناي اسف ن ناقوادي نيد ضرالا

 0 ناَدد هراحاممل| تمم هم هن ا ف ل هر >> ل13 ىل ا اف ور ن كمن نذرم الاثالذ ىلع تمزع
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 نك ا تامه ىبتامدؤاهللاو ماظل ملا تبلور ل الر زل لااا هالواةنالاسلا

 نهد اهفامهمىالوءاب ةيشاا لاك كلعم ىتلاءلاسعلاذ- 5 لال اريخ كعم لعفي نوف لوقتام نك-أ

 ريمقلا اذ بدو مام تان« نادل اذه نا جّشاب لءاريزولا لاق ىلا.«ةهقنادنءةربخذ كل نوكمريدلنا

 نس> | ناك]|ذ هريصد ىد ةدعلناهداب هزهدأو هضردأو هطلصأن ا دب رأانأو بخ ق. دع هنأ و

 ثالأدنأدمال نانا ادهأ امرا صوره هد دقه اح ووتاةلاسحاصرض> اذافناتس لاا ه ىف نوكرام

 هنالهمقدعشسن ا ا :.الايازخ هتءأراسل هيرع ىالوماد ءانأهل لفك سناب هثر اسع نع

 ل>الى لامن مهل لةفهملعهتف رص ىذللا لالا كلننأ ع نكلرلاقاذافهماعت فرو هترمعفرثاد برتخ

 رضذجأدغ ىو ناك أف هت هرمد امريظن ىف كم 1ع ب هتادنالث كماعتاءاحرو كل دنع ىق+و ضاس»

 جرام هدة دعو ام كأم طعاون اكل ذ_-هنأشا لمد نأ ل جال نين اسهدلاو نيم هملا او نيئانبلا

 ىثوعدد . مهعدو كلاس ءىلءاهةف اوريناندلاه د هذ هل لاقو را د4: أهسوت مفاسلا علا

 حابصلادازرهش كردأو 8 هتجيتذ كلر هظتسرب زولا هل لاق كلذ سدسام كال نبا هل لا ةذا ذه ىدلولو
 حاس |مااكلا نع تتكسف

 اريزولان أدع لا كلا |اهيأ ىذلي تااق (ةئامعسل ادعي نورعثعلاو ةءداسلا ل ءالاتناك نإ

 كلا. ىلع اس ةةناوريناندلا هذه ذخ هل لاقورا تسد ةئامسلا تاتسلا ف ىذلا ى ناةىبلا عشلاى طعأ
 ربزولا د -ةىلعح رطناو هل - ةعجرةةبهذلا كلذ مانيش ايما هدو كوت

 ىلاعت هلافراظتنالا فاد_غ كل ىناام4 لاقه د_:عنمافرصت !ااوهداولو هلوعد راصو !ءولبق
 فرع بلطوناك-لا كلذ ىلارب زولاءاح ىناشااموءا!ناك املف اراممالوالم االسم وين.د قرفدال
 رزولات امه هب رقىلوذلا هآرام !ةناَح_سلاىلاهبهح وتوريزولا هذ - 3 أ هر دد نيد ريضحاماق نيام |

 0 1 وهونيفرصقلاكلذةرانعف ةلم_هلاه#لاوباتاموةن ةنئاانئاطعأ
 ناكءااازه ل: ءاناتس ف نأاوا ا!عاوئ ءارنوىد_عقاوموفاو ى مااكىلااو اوخ دا نيلعملا | هيأ اب نيناهدال

 رومطا اهءاع تهةجافا مق هلو-رثذواكرش *ىسصنادامصنا مانا ف تنأرقىلامالا نمله اهيفاعاتعل ١
 كن نا حرك ادلا كلذ ىثن أ! تاج نمورورطا اعم.جهنعترفنو كرشا| فرك ةريط مقوف جملا طلنأ
 ناكوراطو امم ما ىداهر ؟ دز ف ىلا عملات ضر ةواهدسو هءلاتداعو هعاس تءاغىيثالا

 ةيفاثةرمهجتل اراد دو هل هاف الت عة قزادج و مدمر نم ق افا ا ملغ ايئان تقولا كلذ ف دامصلا

 نمهريطااوريطلا مهد ف مهل طق ارومطا١!تمدقتذ هاا كلذ قددص عو ةوراغتن هنعأ هءءد دعقو

 ماقفاوبأا دعب لو ريطلا لس نءرك نلااهريطواْمع هعرصربطا ارغثو 'لرشلا ىةريطا ا ءثنافرمطلا ةاوح
 ترشر ه4 ذو حراو+لا نم حراح هفطةخ ارويطلا عمر ا 5 دلاام أراوكذوةريطلا ذخأوداصلا

 دهمملاناهدلاب , كا ترآ ذام تافص ىلع هم.ج جمانملاا ذه ىلاور جهت نأ كتم ىهتشاانأو هلك ا
 1 و هرشو دابملا لاشما اوروستو رام طا اوهراصمأو دناطمسو ناتسلا قو ازيىالا :هتاذاولمثو

 عك اع معنا ىأ :اذ ى.هع أو هترظنو كات تدرغشام مامفاذأو هفط :تأنيح راملا عمرك نلاريطال ىرحام

 الفناتالا .اغدو: ةدأو اوتاهدلا ىفاود م> انوا هدلا مالكم عءاإف كةرحأن عة رايز مكرطاخرمشا

 وه هناكهد- وف نيناهدال فدو ىذلا ان !ارروصت ى ار ظنوه«. .عأف هءاعربزولاا اوءاطأ صاخو ىن نتنا

 هلعفاع لهو رصقا كلذ لدوةدامل | ىلع كمل ا نبا ىنأ م مح ماسعنالا 0 ,نم مباع معنأو مدركشف 1 ْ

 د 17911 نإ
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 وذ لكرتست ةمدلا نان كتل أ اراذاامنافاف جراف ا مترأراذاف ن5 امالا ضء:ىفا.فت ذعهرق تنأ

 نأديالف ىدلواداسفت تظو انءعر ةئوروصلا لءج < الن. تأ وال لت :راظنولا ما ىدلواب لءأو

 نان قالثو اردن كءالاريرشلا نم تا ةث ثآلا اممأا عقد واهركواهدب ل.ةذاهن وكن عجأ
 ل: وارعسلا ل>أ| نم ةقوخو تاص مقا !لحأن 5-55 همش لكع مو هد ع نب: اول نسلطالا نم

 0 تالد» ثالثا لك ى> ةناطبلا ل-أ نم”ىكءله:بوثو 301 نملة
 سجلات ذد أف ةطاسنللا لاسأ نمد ءامل لاقور ا 34 اه ابق ةرصاس4 عفدوامت *تأن هنسْخَأ

 اكولل«اهعم ل_سرأف منلاقكا :اكمفرع ايست او عا قب رط ا رمقنل | بعت عدلا هلت لاقو

 ىلاه-ونو ناكدلااوةلغب تأ هناهاغرمأو كمل نبا ءاقزوهل | تود وناسإف هد عفر واس هناكم فرعمأ

 تورخ اذاث ىدلوا» هل لاق ام أنما مالكرب هزولا معلا !ةءرخ]ىلاهلَوأ نمزوقلا عم رجا عهلعأو ر زولا

 لوقا انعم مج ] ىناريغ هل. ىدب قري صد ام لاق لعق" اقلاع .ةاارتمءال لص لو سوفنلاة اح

 ريلاض رعاسم بلطا اون اصل ا ىلع اهفدرأوا هم ددخ نمد نماوفطخأوا وعم ىبفنب 1 ,رطاخأو لءفلا ىلا

 اذهب ىدلوا» ريزولا هل لاق ءهذلاو | دل ا هداه نم عجرتسأ ىف اف تب طءناودار 1 لص تاسنانرفقالا

 نهكلم عملامفلا» ذه لعفت في ؟وود_ىبةفاسمانداب نينواتنسوانرةسنوك فدك | سشد«ذ لةهأأ

 قرطا| | :نااتلركا اسع ضءبرد أن تأ نم نمأأ الاع ءرونانءفاأ ةثامهدب تة نامزلا كولم
 ىثاف ريب دان سملاربزولاهمأ لءءلانوكد فدكسف كلا نبالاق لق اه هلءةبالو ل صموهام اذهو
 ىذلا ودنا عمان :ىر امو هلاح لءوتاتسلا اه ىرن ىت-دغىلاريصارب زولاهل لاقذلا كمال تمم

 نادسلاىلاالصو ىداءثءوراسي داتا ..>ىف دن أو كلا نب .اووهرزولا ضوم حابصلا عصأ اا هم

 تئرثوهراهزا أتيح ادق رامالا مام راهنالاريزغ راصثالاريثك ناكرالاىوق ناطر ل !ىاعءانأرق

 0 هآراإف ةءطصم ىلع سا حرب 1 اا 1١ لذاد نءاو تاتا قار نش ةنوردن 00 طأ

 ةحاح كا لعل ىدامسأ دا ه4 لاو مالا |ام عاعدرق ءلعاسلس نأ دعب هرم دق ىلع مانا مم هناعو

 ةاداارخ[ى دستاتازخمو ردا انماء ىج دقوءأي ,رغموقاشنا شاد ءا رب زولا هل لاقاهئءاضتب فرش

 اذه نا الك | مفَتو هلك أت أ.ثانا ىرتشتو ني راندلا يدها: طز أت نانا نما د_صقو

 نوكانو تاناوو 2 لك انف لكالاباش ا هع, 2 ورك دراعات دا و ل ظمناكم ىفاندعقتو نادسدلا

 كودنادي فا مهاطحو نيران دمرت أ ق هدم قد طرب زولات ا من 5 ء.س لاح ىلأ و رثوان-رخسادق

 ماقو هل ةعراط هدد فران دلا ىنوذدنار ظنا كلذ نمأن سه لن قرات امه سنيعيس هر ع لولا ناكو

 اذه فا سل-اام-4لاقو لظااةرمأ 1 هرم هدر دغت تامه آد أراموا داو نان ءلا عتفاو هّدقو ند

 هلالاَعو سوننلاةانيحةك !اامهقىلا لف وارعسلا باي هسؤنالا بأ نا بلا الخ دنالو ناك 1

 هعموام-مبلا ىَتأ و ةدام اة ااا ئرتشل ى :امسلا يشل أهحوت مح اد.أتناكم نع لةتةنام
 انمعتفتلاورزولا علطت م هعا ساوث دةواعم غارت رةراوط ادعو ىو وروسيا

 نه هناطءح ترشد قى ةءهئاالان ان فما ىلاعا اريعقهإ_ةاد قرا: ةناتسلات نا اوح ىلا الاهثو

 ىالوماد لاق هر أسم تنأوأ ككل مناتسلا اذه له مشار رب ذولا لا عة ةلاكرأ تهد 0

 ظ روش لك نكد سأد لاق نتوحأ ذرب زولا هل لاق هءف سر احانأ او هرخ أتم ناو كام ردا

لابع تع اع ناك ن اا قوساعو'لو ملط عمار زف الاقر 0
 نهى تاىدر ا هنئاو يش اا لانا

 لالا
 تا

 الللازمللا



 1و ارخآكى لامار نماهورق انهورغناىر ارجل ترعاواجاعىتغوا + 3

 أ ده ىلانم دوعت ذأ كناانمع ير | كمل اننا امهدغ نمتقافا|اذافاممأر ا: هد راحه 25

 هكا آت , اجلا متذلأ مدع نمتقاف أ 5 امزح كلَ ةبترمأ هءلا تدع ن اف هذءل دتالورصصقلا

 اهلاهامخاهتب ىلااهاه<نأال تدراواصتقاإ دة: ىرارما تال اق

 انإةرمالا سممطلا لثتمانأربت ىت- ةفطالعاوادن نا هترمأو امطاهءارو تلسرأو الا
 اهرامخ ىلا :ةءراصو هنعاهعاطةنالا دب دشانز- نزح دقن اكومالغاادنع ته-ونو تءآكر ؟رتقافأ

 مد : هنري ًافاملاح نعاس أس دف هذاه د>وفا ماعمل_بواهاةاث واضدأت اهيااماتاه[راإف

 0 | كل ىرجام ىلءرسهللاو لاقود» ىلءادن دو رم الا كل ذ 4.12 بعص ةكماخلا ع نءاخحى :رحام

 ضرالاه> و ىلءاماعامأن ات_ساس4نا لعاىدلواب تاأقةلاحرلا ضء.:ةكلاا توك سام ىمنام

 اامونلاف تارذا مونلا ذيل ف ىه 011 .ةىلاءالا نم ةلما تاذهمف ةمان تناك اهنا فت ان نبع

 نطل نهنق ع امرا هضم دعب ىبَع دواس هلو -رثتو اكرش صن دقادا» صتارةناّدسا|ىفَت از

 هدف طء: راصو كرما! فرك ذريط عقوذ عدلا ط1 ارومطلا تعءة-|دقوةءاسرادتءالان م

 ك1 كالا تمدعت و هءلا تداع ٌمةفدطا ةعاسريغهنع بغت لذ!متاج نمءاشنأو هنعرو.طلا ترغنف
 أدد لك اهريط تما خوابتمرق ىتحاهراق: عاق للاعةلز لواهريط ل_-ر ف ىنلا نيءلا تاواحو

 نءدعن ىل_ءدعقو معتااربندد_دو هلم دسفن| دقهآرف 5 ءلرخأ] ارظن قافأا لف سءن دعاقداءصلاو

 بملا طق !ةارومطلا تم دقتقر 2 لاو ن :الا| حاج نمو ه٠ اعتءعجادقرومطلار اذا ءاس دع م3 كرم لأ

 9 نم ةتصاخ ى لاا هريطواهتع هعيج ما طاراطذ هذ طم تراصو كريد ا ف تءقودق ىثن الاباذأو

 دو همون نم قافأ اهاقودد لم دمدسأالا ىف . لوموذلا هيلع ساغدامصل ان 0 لورورطلا

 ىهو كلا |تنب تويقناغا حذو كارلا ا|نءا.ماحر صلةواعلامدةةوماقف ك ُ ارمّدلا ىف ىهوةريطلا

 َهَعْسلافودو هءلاه-ورىيرتو ز-رلا ىلع ىفشتة أر اق ءاسذأا عملاحرلا لءفتا ذكه تااقو ةيوعرص
 فورعاان يم تلف عاسوا ضلتخ واهو هان ةقةماخ تقرو كوم لل

 نملاحرلا تضخ. أ اهنا مءاسنلا موعم هل عفت ىذلا فورعملا نورك مناف لاح راب قش ن ههللأ نءأف

 اه نأالا ىداوامال تااقادب أ قدرطلاىلا ب رخام ىه له ىمأاهز زو لكلا !نب الا ةف مودل كلذ
 هدف رت ه-- ل فرامنال اءاهتن :ادنع ماع لك ىفونامزلا تا حوتتل ناح موز ؛:مودرأت امس

 انأونات_سلاىلالداووهو رسلا باب نمالانادسلا ىلا لزنتامو اهرصق الات تالواد-اوأروب ٠
 لزنتو د-اورهشر ثلا اوأىلا قيمنا لعاف كلحال_ههف نوكر هللاءاث ناوأ.ث كاعأن أدنرأ

 هدو مو < ءدك هذه والا هب لمءتو اسد كلذ لو ىلا حورت نأ ك.دوأ اذهانموبنف هدف .9ج رغد ا

 تند تازنا ذان كل أ تن رصقم أ ا ا نءاد-أ عددام هنا ْ

 ناتسلا لح يولي ذاع عرس ىلع نا حورنف نيمومب الوزن لة :اءادقنوكأذأالاا ش ظ

 ةلردأو 0 نك امالا ض »ىف يفت تنأنوكت كلا تذ:تازئاذاو ه.ةانا ام ىلع ل-.كأو

 حاسم ءملا مالك-لا نعت تكسف حامصلادازر هش :

 زوهأانادع_سلاءم اا بأ ىغلب تلاق( ةئامعمس لارا أهل التناك 3

 نوت تازناذاف كاعأ نيموباسهفو زن لءةوناتسولا ف لزخ كل | تنبن ا هإ ثا اوكا نساتصوأ ٠ ظ
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 : 1 00 :ةيكيزدفف مك 20000 انني كو
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 00000 ءاد 7
 كا رت لكان ىدال لو رمل يناب فلأا اقو ثرءحار ١

 نأدالفانمعرقو ا سف ىطو باوملاب ءأاو ىحأ ناو كفن فام تك اوارمأ كلذ دعب ثدي هتلا لل

 تاسالاهزه هنهظوانات +. يتكواسملاعدق ىلا عت هقنا» اشناامنءو كنس ع وأ

 تءمول_:اقىارغرودو ه ىنري4 نم ىو اف ى د ا
 تدم .ههمو سدل ىلءاوأر ارم عا اش شمال شاد نمرانلا بأى ماقأ

 00 مالا ت.ةامار-ةاابامىلع ىضرأو « ىتاا هباغان لوجرأالىلاد
 5570 لاوه ىتال ع ىضفترات ل ىل ل- اع لصون ىذه و كر حلا تانانلا سا ى :ال

 تفرصتا وم 0 ورا د7 امهدرأ ا ميقةرصاسمل اعلا :ازوعتلا طعأو تأت كلا ىوط

 مسا ' ا ورام انف تلات اهتم دخت : ل5 باحات ”طعأو كلا تذما 0
 اذهو متلاقكنن :ةرع(ك هت لها تااوحاءلا باك كلا ذه ىلا هتامرأىذلا اتكدلا ئاوجاذ
 تلاقك مالكه متن نبأ تااقوزو.ءلاوحم تتفتلا ُعهرخآىلا هتأرقوا ممم بات كان 1
 ىت دم_سأد تأأق دار لا , هللا ءالثلات ردما غرد ةءا تاتو عجر نأ باو رك ذامأ قدي 1

 باو>نمد»الزو اانا اق باو>الو اك, ة> اح ىلام تلاع هن لدف أام ذاب فوىاباق هل ىبنك ١
 قدنالز زوعع أت ااةق تان 5 ن اوعتس اربغ نم هلأ ءانذاكل ات اف كاما عطقاوهرح زا مح

 تاسالاهذه هءلاتدت و ساطر ةوهأو د تع د5 بأ استسلم

 ادبأ دار مالو كار 5 كا | اك اهتأرعشلافىدب طغمكو « ةيتعن هنو باتعلالاط
 ا ا 7- 56 تع>رنأو « اك اعرأ تسا ىلا فأ اة ناو

 اك ا ةةءاد_ىلاقريطا او كل « ةفصاعح او رالاىرتلءاق نوف
 اك ادرأش هقااو ىلناتدصقناف ٠ يمر لاما كجم

 مالا ىلاتادو ىت-تراسوزوعلا اهتز خأف ظ.ةداه در نم ةقرولاتمرا تاتكن متقرفالق
 2 .اةيرطغاملال |صدام هنأو هم .اعااظرغال اددزتالو هل فرت اسهنالعادرخ ىلا اهأر ةالفا مماهذخأو

 تارالاد هاما ىتك_فاسمملع رعد, وان ماوحتكم هنأ

 ىوح ب, نم ىنامل:تنذأو 01 ن2 ىقترصاهاود فى نمو ى 1 انشالا ةسخلاب براد

 ىملظتو ىنهذىلءرو 2 دقم 3 35 هب تدل ل- ةامىلا قرت -_ *« ىدحرب سدأ ن مىلاى هل 21

 لدستمل لالا هوت بأ م و 003 ىييفعسل مود اناقع م دحأ لوو 08 عاطقنا الثا ارغىف مهأ

 ىي :*مارغلا ىف ىرم دو 0 آو 5 نعاوام ىلدحأملو * ىلعفوىرممىنح ونلاددرأ

 نيلاورد دل نررم تاس هان نم »+ تنهأ لوف ىنريخأ نيدلارئاطاد

 ىن> تراسو هقرولا ت ذخ ًاقراشن 0 ولا اية هرمصأ # اطع اوهاد ازو علا ىطعأو باكا ىوط م

 ءوسأازوةعاد ىنف و :ر ء] تا اقواه در نءاهتمرابتموذواهتأر قاملف ةقرول اا هتطعأو كلا !تنب ىلع تاعشد

 ىله < ىلا / لو ةقزو دهن هدو هَكْل تدت ا منا نوسأو ل ر كم نو كنه ىلىرجأم مرج بدبس

 عطقأو هرم ل 1 .ذك أانأن ياو 0 ةرو لك فو تاداكدو تادت راكم اذ عم هل تاه ىتحانئاي زئافرلا

 يح ةدد اع ةتئارانةدب نب ريصتو ايات :5 لبتك !نآل_-الالا مالك ل ه نيأوهت مو هلاك كنع

 5 نءاسهؤامدترجنأ ىلااهونرضف اهبرضنماد.خنا ترمأو أه دوكسمأ مادخاب 1 نر تام
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 زول !تارالقاهلفمغ نسر ارقام ا لو ىراشلاادسالا لثم 1

 ىَب دمسأو ا4تلاقواهدب نيب ضرالا تاءق ةواملات مدت ظ .ةلاوردكمل ا نماه دنعاما,معلازاهنأ

 ا امأ ىت دمسا: تلاق فاسق ىلا ةكلل اهل تاق ةفءرهشلا تاوطخللا هذه تناك ن بأ

 : سوق ىلإ هءع طا_سأوراسمتلا باكنهىلىرح اع هلعأنأ لدعالالاتسرانات]| تلال

 قه اير اراعتلا نماد --1عدنالو م ميل اكد ولع مهلصرو«ةو دف ناكن م عجل سو

 هتدحوام ىنأالا مناك ت اتيسلااذملألا ىتدس ان كسا اح !ت.هذاملهوزو ءءااا تأ اةفانتنب دم
 ماعلا عيمملا تابذوعأ ازومعلاثااق ور ءانأو صنقلاو دم_صلا ىفائاغهتأر ل ا

 د ال هد الىدلان أد ,ذملا مالك. ااأ_مكلاأنم عىل فدو ساس: االتعاتنادقدلا 2: كمسأ»

 لدرأو ثند حلا اذوب ه-ةفر ءو هرهق فكل |تءقاكلنا ىذرفازووعلا ت !ات كلذ لو تااقهؤ اش د

 مهن :ةتسامنولوة. وكلذن ءنوز اسال سان 1 مهآر و ميك اكد ىلع مهقاش رمأور اعَتلا فاخ

 غل سلاف حاي_فلادازر هش كردأو « كلااتناود-_مغيل اولسرأم_مماساو لامه 4لاقف

 حاملا الاكل
 تلاقزومعلانأد رهسلا كمل ايأ غلاب تلاق 4( ةئاسعمسلاد_ه.نورعتعلاو ةعبارلا هلال تناك انف )
 2 كانو اسوأ ان :أ| مدار ا رات 00 !ىذر_فاكلا تذبل

 1 4 ىلا لة: ىف نو أ: مق كلا !تنناو دس نأ اودار أممنا باودلاىفم4لاسقدف 3 م

 ريغ لوقدم مضمبو امنماو 7 .ثىحاهرصقن ءةمئأف ىشو مأ» انانراتسمهدنعت دعت

 ىربتن أك ام اف مئتلمال عدصن ااذاججا -احزلاكو هدنديرامغ ىندأ نبلا لثم ىتدم_-ا ضرءلاوكلذ

 اذهىزيمواد.أ ا ش ساشا اراسخأ لد فءالو ىتددسأ» ٌكضرعْ لة ندال_ءارمالا ذو هريغوأ كابأ
 مالك اذهزوعت علا نم كلملاتخ تسال « دب رتأم ىل فاذا هب هيد ل نأ ع -ارلا كلة مر مالكعلا

 ىلقىلعسمط ظرغلاناكن 37 جيك ىبرا ادام هتاف امانه تااتفنا اوصااةباغ ف هتدحوف هتلمأت .
 لا أوهورت ]وش قد نكره رخل تي لاف تاينع لا ١ ازوهعلا تااق

 كلااتدح -وىنأالولرادقلا سخأ اب هل ىلوقوارات 1 هىتلا افراعتلا سخأ تاكل |ذهءامح هلق نع

 ١> الا ذه نم لوبان كلو للا راج عممدج وا كلعلو :رماةءا نتا له س١ لانئاغ
 ىظاغاو ضرالاه>و ىنعن مكرثأ تءطق مالكا اذه ل: ىلا تهدر ىتم ىف اسعق هللأب ,ممقأانأو ٍْ

 م ا ل م ءهيدرتى> مالك اب هيلع

 هده هلا تيكر ساط راوداو د١ تع دق مقواع٠و ورع ءاوهلؤكا انأو ع-جربال ف كوتا ا

 ايزل ا لانتنأانهد_صقتو « اعنلكو ك_:هلام"الا قلعت تاسالا
 ايتاسالا ا ةمه.2- امه-ءاونو 5 هرور-_غالاناسنالا ل_ةقدالو

 أ اثموه نم لعق اذهناكولو ءا 8# انا ا 0 # ةمصعكلالو سأبوذ تنأاش]

 ابان عمحرتنيحلااذنمكاعا 01 ةددح عن "لل اوةضايش نكد و 8 امثاش برحلاو لاوهالان مراعأ

١ 1 

١ 
2 

 هةكطخى ل ذتو ار عطقأ الث | 0 ||| لد ا بادان نك تاانرزوعا ا|تمدقم

 ا ا امنح هل ىلخ امى د.ساب هلناو زوةلا اف تلاق

 هيلاان او هللانالاقو ةشأن ررذوو ًارقوهذخأف باتكماا هتلوانو مالسا |اماع فهي تلسو لا
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 20 ظ ِ 6
 مرا 01 ل عرر نأ دم نرطاسأل كاز نارا در لعربتك اهل تلا قتال ا ملصوتو

 تاسالا, لهاا |بتتكوا هدب لءقوا.هر 1ك كامر ةنكلش

 ه.لوطتن !ةدصإ ىذا توم او »* رودقمهتوااوهارىل 2: ارو 5 2 ىف ىل م, ىنوددهمت

 روك-_ثهريتاق ىرولا يسن اف « هريصأن ل-ةااوروزتناف « رو-مْمو دورطموهو هتاسح
 ريط هم كنعىلالو ل» | لا 0 كارا 7 2 هى #فرمأ ىلع تمر ع ناو

 "ال مراوحالا دشن نم لكشف #* اند ك.- ىفاو مرأق ى :داسأب «رومح < بسصاتاقراده فمك

 اا اماه و 7 ع :ءافران داتئام اه ميق نيترصاسهاطعأو أن زوق طعأو باث كلا ىوط م

 ةام- ىلع تا د ىدد تراسو ءلارع نأ مغر ىلء لاكن 01 175 20 تلاقو امهم 1خأفا ماع

 فاعخأى ا .احةئارشنأو هيا قا سدت نا اه 1 تكرم كدا عايع أو نيوتللا

 مالكا ال .عيكاف ارد -ه٠ نمو ىل ا كلذ فدكوزولا تلاقعذ ته: ءقأي اير فاش تن نأ

 نيأن 5 01 :رعامأ "1 تل ور د ركاز تقرر ان تملي ةا ترا 1

 0 لوةلامل يلفاغأ 0 ,ك-اواب انك هل ىب:ك-: نأ كل لع هللا, ىت د.سام زوقلا تلااق مالغا ذه انءا>
 00 او تام لهنا فرعا ان( سادا ات آو ةزءَتد ريض كل ذ د: أيات تا

 ىنك ازوهل اهل تلاق هقذع ترض قداسا ادي دهتااب باك || اذه مدد ريل ناو ةمت اكلم! مدع قملالاو

 تاسسدالاو كم هددهت هل >3 3 كا روز ا كلا تنن تعدق لاسم لا | دهم هذ هرعوأي ا 1

 امسلائلردت ل - هرو رمان أ لمأت ٠ ل قراو اناا اك نءالف اغابأ

 ىحاوأأ فو.سأ اب المد ى ههتر +: [فريش نسا أن كم 11 ى>دل ري! ءال تنأ ل_هو

 قراقا!تيّشهد 9 ىف-ةرمأو »* 42 همس كا حاصاب هنود نأ ن5

 ظ ور ا و 1 00 ام مى نم مصنل | زن

 تراسوزول ا هتذ أت مال لااذه لجأ ن مسءعلاح وف هردانازوقأا تطعأو تاتك-لا توط مم

 ل را انا ار قرطاوءأرقواهتمهذخأف هاباهدتأو 0 9 مالا | ىلا ه.تلدو ىد
 لو «هء_صأب

 ئدىأى؟أا اءا لاقانا اودحدرت الواباط تىد.تالارأىلام ىدل اراءزوهلاهل تااسةذ لك
 ىثولوقأ

 الات ءاقنو "مالو كنءعفادأأن اودي رئاسءايأت ا ا اروفنوهوسقالادادزنامو ىندد_مت

 ها الاكواد ةرواواضقر 1 م عسج أ نأ دب الف اممط

 ةكرقلازتالزب«نافدأو 00 50 4 قاع نيدانال بأق هللو

 قرافموهو ىشعلاو ا نه« ىلءواوقد هتواونراو ١ اودودح وأو أ ىق<اغلدللا كلاس نماهن-اذا

 قراغعمادار ل ىو ىد رح ور ىركءلا فر هدام لدا لوطن تدعي

 2 تمل ا[ فرشو سناك 0 هنالىد1ق عام_طا ى طق 2 9

 تادقو هيرك هل دن ل اند زها لات اورانب دةئامئاثاهاط ءأومأب ازوقلاى طعأو تأت لا ىوط م

 اهدب نمهتءروهرخ آىلا هتأرقو هتذخأ أو تاكل اهتطعأو كل | تنب ىلع تاخد ى- تراسسو هين

 رهقىلاتاءو ىدر هوملا اوردلاب عصرم بهذلا ن مناقم .3 ىل ءتشءواس مب ل21 ءام يت

 نعل ءصقلا لات امواكلفان لا نع لأ ا ايلا نب تا فاو اعلا

 ىثو تء>رؤ صنقلاو د, صا | ىلا ج رخدقءنأ ىّت د.سا, ىطادلاو ىراولاا-4لاةفاددلاو كلب

 ل
 ل 1
0 



 ع[ ؛ 10 5-000

 ىنبث اك ىد تاكا !!از_هنمبو ىنم ه همسات ايو كلما تنبلمالكللا اذه لرش ىذلا باكل اذ :

 هلي فتات تاكا اذه لان دس ال اع سالاعأ ناكر مطخلاو مزمز بر ماظعلا هللاو
 تعوماإف هناكدهنفىذلا قوسأ باي ىلع هماد أ اه دعب 1 هفنأ عطقو هريخ ذم مرشو

 ىت كم سأن ءاربض تل اتوا مما توق اساس ا دةعناوامهتا ارق تدعتزاو اول ر فص |مالكلا اذ - هزوعلا

 000 أرقف نم هلاحد اكس نصت ل ءاأاهءفرهصقريعوه ل ه لرعزأ ىتد هقرولا ىفانو

 اذه ىاداد نكساو ند: سم مالكورعش ىه لد ى ىتنادامةقاوالتلاًةهتمالظف كو[ لال
 وأهل تقادصاقن وك 2 ل قه دْنع س ءانون 2 نوكم «نأاما لاو -|ةئالث ن مول عام بلك |
 هده دهب اسي ن نءىنان مم«نوكرنأاماو او ماغعن اطاسو هد ُتْوْوَ ىذد ىنءودارم ىل | ءانرعت 100

 ا رعالا كلذ ىلةءدسفما هنبهةسااراءشالاب ىآ مارب وس نيل ءاوأ ةلمل املطد نمد ع تمدت ل
 كرمصق ىف ةدعات تن أف لهاملا تاكل اذوب ىتتعقال نآكاو تقدصدقل ىتدم_ءاب هناوزوهأ اس4
 0 هل ىتل !نكءاورئاحوهوءاوملا هءاع اورو للا ثم ادا ىلاعلا

 نم |نمد] لوقو توما هماعىن ضرعاو دد تلا باع هدد هرمدوتلا عاونأ نوه أش كرتتالوه

 01 هرب لقرار قرارقاف تتصرف لولوه تح راعتلا ى اك ار ىضتاكت : ىح ىفرعت

 كد :اكد هم ىذلا قولا باب ىنع كل ةماصال رك نم متو /كتدقر نههمت د م ناهللاو راش دوأ

 انيق عمطي ى> هدجردامو هراد-ةءايوزوهلا ت أو مطننأه_:ةأكنا فاخاآى :اكالاأ تنن تلأق

 درسا مد كمل | تفند ىلع ل مقفل مو هفوحركم و هنمارطع تارك هلت تكئاغاو

 تان :ال هده مل ات تراجاط ردو

 رك قودحوف لاا 0 رهسلا عم ىول ل او ب 021 ىعدمأد

 رمقأانمصخ# ىملا لاب لدو ٠ رونمرور غم“ لضصولات اطتأ

 رطاتاو توا نسكناترمصقا « امهسملاو_قةالاى لتصص ىتا
 ل دئازناذ_ءانمكاتأ « دتفلاؤدا||اذهىلاتءح رنأف

 ىريخ قو ىرعش ىليصن دقاه م« انطفالقاع اميملا بدأ ن و

 رهّزلا مالا اههأاهج وتازو « مدعن ءءاشالا قا نم ىقحو
 را 2 عده ق 1 ا ع ىلا تعج رنا

 هانا هتط ءانمالغل تاكد لات ادوناىلاتراسو هتذخ أف ءاناز زوعلا تطعأو بادكملا تواط م

 حام امااكلل|نعتتكسف حايصا ادازرمُد كردأو ٠ ٠
 :تذخااازوهلانادعسلاك ل ااهمأ ىفلن تلاق( ةئامعسلادعبنورشعلاو هثااشلاةلءالا تناك 39

 لد :اودأر ةادل تااقو هناكد فوهوءادا مالا نعال تراسو سوفذ !اامح نمساتكلا 2

 باو+لاك تدرى تن دل ايإوةطال | تازامو اهظعاطظغتظاتغاناتكسلاتأرقاسا اهنا ملعاو
 تار زو هلا باقل انف ديدش اك كي ةمارق د ,مغ رفا 0 قو هرفب تا ككاذخأو

 هاه تأعق نوح لال تاود>.قاذه نم فطاأ يدى ًافاءلق كل نزمحأ الو انمع ثلل هللا لك أالىدلوأب

 ىناعةو اصلا ابو للا ىثددهت لسرثىهراذه ن نم فطأ أ له ا نم لعفأاذامو ىمأ اء لاف لامفلا

 ةيلاءن مه ئزعأ ةتاكء]لضق نهد رأن كو ىل انس نم 0 ا :اوايتاكم نع ا
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 كلا زوتذب نم بلطا هل تلاقى عأام نارا لاننا سا دفا للا
 ةدحاو ةءثوبءاسهدأ | ىلا ضرالا نمدءصب نأ دحال ن كال هنال كلا اؤسىلا كءءحأ ان أف كلذ ىهتداط

 اا دروع لاا منيو رمد ]| قاعةأرما تنأ سان لقغو ندا. مال ,م هاف لاقف

 هللاواهاوهرمغ ى اتي لو اهاوسادحأ بلطي م ىاقنا اذكو لاقى دلواب هقلاوال تل اقءديطترب هسأر

 1رداوو ىتريغ باكسناو ىررغ ىجرنأ ىمعأاب هلل امذ نيعم داشر !ىلدحأ ملاذا نيك !اهلا نمىتا

 حاسمملامااك-ل| نعش ةكسف حاصلا دازروس

 نياريشدرانأ دمه سلا كمل ااسمأ ىنغل» نك ناك 4 امع.سلا دع تورشءل أو هم هاك لأ هل الاتناك اق

 ىاقناىداواب هللاو د تلا ريدا فاكس ذو ىد معى نأ مأاب كءاع هنباب زوال لاثتملا ا

 هله ىم لم تنال ن اسس ا نهدي رألاقاهلعفا ةلمسىدىف سداو ادد كم زاك ل->أ نم عطغت»

 مم« القاب لاول دوأانأو د رتاماسف تك 11 تااقو يلع تةغحا جيدي ىللةتواملا لصوت قولا

 ما بالاول هاميلا مك و ساطر ةوهأو د. ءاعدو حفلا نتهريطد تاداك تأاد

 شع بط قوددل ف تنك« نارها هدأ هيد لصوت ىدود+ سوة. اه امدأي

 نازحأ هلو-ط» ىري-؟و «ىلءا لوط ى دا مسلاتمْزلو « ناري هلاو مولا انو

 أقف حايصلا ىئااماداو 5 ناقع [نين رش ارش دنع 5 ى*أ امل أ ةْساع ىجراف

 «ناون ىوهلافقرق نهوؤثج

 ةرصاس4 عب زخأو قو دن_صل!ىلاهديدم مءاءازوقلا ىطعأو .].قوءارط باتكرلا مقر نم غر فامإف
 ىدلوا» هساو تلاقو تءئتماقىراوملا ىلءهذد قرفا4 لاقواهانا اهاطعأو راني دةئاماس بو ىرخأ

 تا دةتؤفرصناو هين تألم قو هنما مت ذخأ و كلذ نمدمال لاقواهركش ؛ كَل دن م ئث لاس: سعف كممانأ 1

 ضدرالاه>وىلءام علم باشدن ءنمرهوأُئدد دمله أ دنءوه امى كنج دنس انتل اكن ع

 هدوسملا ]2| ره ىناطع أ دنهل جاون نموه تلاقسا ثلا اذه نبأ نمو ىتنادان تلاقهنم نسحأ

 هل11كلةرونن هرصقلاءاذأ اممضف إف رص قو ىرسل كله ىواستر هوه ارزدلابهء_عرم هذا

 تدباعلم ًاتورهتلاىف نم ملك امم هاف ىلار ةارذاو صوصعل ارْمذ وا حمص نس بيس

 نم ةلحلا وده له ىتءاداب زوقال تلا ةفالماك اماعاسب اكمل هجارخ الا انكالو هعقام فدع لكلا

 وهتلاقس رعوأ اذن دم ن نءرحاشلا اذه له ىتءادأب تااقد د: ء نم ىدتلاقهريغ هذعنهوأ» دنع

 لدتهمه> ولايلم مدحو د> بسام هللاو ودو بت رن ءالااذتنب دم لزنامو ىثدم ساب بد رغ

 1 ع انهدا كلل تن 5” ءارامردصااعساو قالخالا مرن د دوأأ

 تااقه ىنيادام هبئلربخأ ىذا هنةردقامور ملا نمرح أنعم لام هن ىنذيلاةلملاودهنوكر

 اهدا الى لاقاغاوا مرادك ى :ريحأ أم ىن هيسأد هللاوزوها |
 كمل ا هذال ىب ىكدند ىهاسءاوان

 هلءقت لنا كله لاقز ل هال هنأ نحو ههنا دباكلا كعدلا نراعي ؛عد_ىال غصت الاهناو

 ىلا ىدؤد اع رهرمأ ةءؤاع ن لا 7 ءزح مرو مظع حالا اذهام هللاو كلا تنبت ااقةندللا
 تكل لا رولا قدما تاافعرلاهستتة ساس انك كا يتاداد ه-هل أستر ئثىالف زر

 امماهم خا اوهكماللا ممدق ىللاقو ةقرولا هذه ىناطءأدت هيأ الا | باع 0

 ْا 0 ا اهتولرفداو |عاوص ب اغر اسهل ا-ريغتةاهرخا ىلا اهتأرقوا مدففو

 ل4
7001 ْ 6 
 هللا نر 0 ا ل لا



 ا و رول ا خل
 1 ) روف د رو

 ع1 : 177 1

 ماحدزأ طرف نم هتش نادحأردقب ال قولا كل ذراصو»اوسو هتلخىذلاىاءت هت انوصسنو ا

 قعرانو هل نو" :هار مه نيذلا سانلا ن ءهرمأ فريك ءوهوالا مو اذيع تقتل كلا! نءار اضو«لع قاما

 ال ستذ ىلادح لفك ةندار كذهنلا لع نااار ا نمدحأ مم ةي لمع نأ
 وهامزيبؤ ةدب همةدم ةلاخلا هذه ىلع لزب لود ادرم لو ص مون لك قه, :ءرزولاو تا داهرد قا

 جالصلاتايث ةسبال ىفوراقوو ةءءهوءمةحااعز وع ةأرمااذأو مادالا نءاموي ناك دلا ف سااح

 هذه ىلا نمناص-تلاقو ةعاس الغلا تاءأتوتاكدلا ىلع تةقوف نارقامهت اكناتد : را اهفلخو
 دالءااىأن ههلتا مف متاح ىلاامسا-أو مالسا || ماع درق ه ءاعت ا «اغا مث ةءاصلاو له نعت 0
 تلاةةهدرفلالء هس ىلع هند دملا هله ىلأ تح دقو ىفأ ان لد هللا تاون نمانأ ا لاقهحولا علماب تنأ 0

 كولإل لصد اهام أ.ث ىنرأ شامقلاو عاتملاو عئاضب ءلا نم كدنع ئثىأ هت لاق مدان متدرك هل

 ىدلوا هلا كارل ئتلكىدنعتاننل دع شرعأ ىسهيللا يدنا لال

 نيءاطت نأ ى ئءاعت نأ د.الا ف لاق كدنءنوك ؟,ئث ىلعأ لكسشلا عام نمش !ىلاغ دوكم أش سا 3

 سوفا اة قف سا, ثددرأانأىدلوابتقدصتلاق بلاطلا ماتم ْك» لع ضرعأ ى- ةعانضنلا
 4 نق هل ةءراطاه مالك كا نب امهءاإق دالملا هذه كل .وضرالاهذد يحاصر داقلا د.عكألا| تف»

 انه لاقوزومهألاهعفدورانيدةئاماهيق ةرمص جرتخأو هددمعالو هكلا «رمأت , لو «فاخ ىلا هدي د <. .اققفخو

 رثك ًاوأرانبد فالآة ريتع ىواست ةلدحا مم رت أو ةعتت ىلا در لم 6 : لءسغل>أ نه ةرمصا هذه
 لماك اد لداء ده خب تلاقوا متءمعأز وهل اهبل |تراظن الق عضرأ ىلا هنت بام ةلج نه ذه لاقو

 ملاذا كءلا ىف مهره ىف لد ان ءاج د - أ ام هللاو لا ةةلوَعلَأ ه اع تداعأو هتركّشف ند ءربعت .لاةؤ فاصرالا

 مايالا ضعب فت عتحااذا ى كذديو ىد + ىذلاهنتدملاو كيلا مقام نو كود

 هيدأة دان زرهمرآ هرثأ ؟ومالك-ا!كلذن س-نمزوهتل اس .ج2ذا مماصق ىلع ىلة ءم د د>و ه>اح

 ىرقف 1 أو كول ادالوأ هب ى عت ب م ءااذد هللاو تلاقريش درا اك لاق ىدرسا» ءالاام هل تأ اتق

 زوبغأ هزمت .عتف ْئىلع لدم مسالا سولو مسالا اذوب ينام“ ىاءأ ىدلاو هيوم نءاسه لاقراعتأا ىتد
 ماظعا دصاانالعا ىري>اءزومعأ 0 ان الهنا فاق كدعاضن نة د ىدلواد هل تلافو

 هحاح كل ل- هأ لريعذو كرمأب ؛ يأ ءافرعأ لد أنمالا م هءذ ه1تناىذلامركملا اذهاموءاءشالا

 اهريخأو هاكهثبدح ا هثدحو نامتكءلا ىلعا هده أعوا هك قود طدح كل د: د: هذا ما نق ىلع ل دعاس و

 ىدلوأ» ناكماو ع موأ| اوهاذد تااقواهمأر زوملاتزهفا ناجأ نمه.فوهامعو كل أ تنمأ «-ةدعع

 رد لعبا ىدلوان تنأو عاطتسالاع رمأف عاطتالن|تدرأ نارئاسس || لدا ا قءال ماا ولأ ( <

 َلَدَح ردنعءهءااعةحرد ىط.:نأت درأ اذاو رح امالاكل لا. الزو: 1 | عنافم كههتناكولو

 راكد تلا ىهونامزااورمدعل كل متن الإ تاطتامىدلوأب ئدع الفري_مأ بذي وأ ضاق تذب باطاق

 )انام ممر هرق ىفىذلا|!هرصقريغ انهرع ف ارال اند ارو «أش لهن لءارذع

 رءأهدنع ىهو ىل هلا قزراماهابأت او حداق ىأرو حلاصلءفو عج ار ل دعت اذ قا هنطق هيمن

 ناى دارا نانت الوا مم فاح اه رصف كن م لكر ا ميلخ حل كاو اهيااىفأ مون لك فو«_-ورنه»

 ل ا يتراوح ىاقن ا ىداوا تاو كذا. هسالفم الآ "ل١ ادد ند ْئدداوماكر 0 0 0 أ ١

 جورب لءمرطاخأر كملقع اه هذ لمح هللا لءائشب كورعأ نأ ن ؟-!واه دذعا هم تنك ول ىدارمو

1 



 رب ا ا 1 ا اواو
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 قءطن لالا لوط ىب ةدناك نأ ه مكر وهذ ىنعلردألا اوريق“او

 هدعووهالسوريزولاهةطالف مار ع دش نم هءقالدا#اكشو ادءددءاكر در دابا 3 مغرفأ» و

 نالرز لا لاستق سءما اع ولط دهب ءاض اان د11 ىلعاوفرشأ ىتح لأ القاما« أ اوراسسو هانم غولمب
 ادد . رد احرف كم نبا حرقا ملا“ 1 ىلا اءاضر لا ةذيدماء ذهرظناوريخ لكم كم !نبااءرشدا كمل

 مزالممارغلاو ميته ىدحوو « مئاهتاتلاءرغم ىناىللخ ١ تاسالاهذهدثنأو
 طرأ ف نم 0 -اذاو ىمءالاءروسأن الكتلا كيف
 متاع ىدا هة:ىراسلااهر 2 قو *« ا,طاوق تهد ىنافجأ لهتو « مدأق لتلا ىلع درء اس4 ىف

 الزنفهءاعامهولدفلأو ,مالا ات رأل <وراعتااناخ ن ءالاو راف الش ءادب ءدلا ذب ملا ىلا الدواماق

 ىتحام اقأوا متعتمأ دام وعئاض,ايفالخداواهامتف عت املا ذ- ألف لساو ثالث امه اذ أو همق
 جانملا مالك ن نفتتكس 3 ازرمد كردأو « كلانا ارمأ ىف لددت رب , زول مات حاحارتسا

 نياورب زواناديملا كما ىعلي تلاقك ةئامعيسلا دع: توريث ءلاوةيداسحلا دل الاتناك اف

 مافاحارت سا ىتحاماقأ ما اوتاماع لا: ةاناعأو لداوخل|قانوكت اضيالخدأو نامل ىفال اكمل

 ا الصلا هدف نا نظأر ئث داس رطتدق هل لاف ك1! نيارعأ ىف لمتد رزولا

 00 ل ,ارهلفاددس كامن طخام لهفارب دما نسحلار زولاا< اهنأ لاذع

 كنأنظاانأو ق ةوسلا ىلا بات ماد هلا اوصاخلا نمد لكن الا مف دعت و نيزازياا فو با

 نال بولا ل- متىلع ىو دو بول لاك !!لءعنورعلاب سأن !!كءلاترظنو ناك دلا ف تساح اذا

 شون كلذ دن هددد بورا دحام لدفااه] لان ظاودلا لب يمت ورطاودنا هلال. .ءو ةلءج كتروص

 ناءشءاحرخ محراب دفلأ مفاسد همم ء- ىف طخأو كلا نبا كل ذكو هءامثرخنأ سلو هتعاس نمريزولا

 ءامنهتاش ااازه ىتاخ نهنادعساولاقو كلا نبا ن_س- ىفا را وامهبلا سانلا تراظنفةن دملا ف

 شان !!نمو حرك ءالااذهنا ارشاذهاماولاقوه.ةما -اارثكو ن.ةلامللا نس> أ هلاك راف ندوه

 أم وهتت سان ذاأت راسو مالغلا اداوم حرش هذ للا أن ن نءناذملانزامن ناو نراه له لود نم

 مالسلاهءاعاد رفاه هيلع لس ةراقوو هءهوذ ئيئامهبلاموتذقانةقووههفالعذ تس شاملا

 فيرعانأ لاق ريشا تن |ثوكت قال للاقا ماصقن فرع: ة>اح نم هاك لهىبداسان امه لاق م

 قولا اذه قاناكدهلذ--آنأى متثاانأوىدلو باش ١١ ذه نا عشاي : لءاربزول اهل لات قولا

 هعاطوامعمفدرعلا لاق راسم !قالخأب زاهد وءاطعلاو 1+الاوءا اريشلاو عسممل ام !هتءوأبق سل ام

 ا اهوستكمنأ نيلالدلارماوذعاسلاو تقولافناك د قا فير علان ا مث

 ريغ ةداهءاييلعو ماعثلا شد ١ ريهو ش2 ةمااعة متر من اكدلا لجأ نمرضح أر يزولا لسرأواهوفاظنو

 "ذل ءام هعمرتضحىذلا نشأ هقلاو عاتاا نم داو دكإدا مسار رجالا تهذلاب شل رز اهرئادو

 هلا قفقوأو ة_ترااذالا لع ساحو ناكدلا تفومالءا امض ىناثا|موم|ىفن اك اس!ةناكدلا

 رتزولا» لادن لالش اسد ان ندع تاكل لفسأق فقرأو سال رسال را

 ناءاسوأونزا خا ىلا ىدو هكرت من هع؟ او-ءاضقىلءةناعالا كل د رص سان: لأ نهر ناش 7

 تناكو هما: قردم ءلاهناك هناك د فاسا اح مالغا اراسصق موءبامو ناك دلا ف هل قفتدام م-.مح هفرعن هل

 هدقو هلاجوهئس-ىلااو رظن :ىدقوسأأ دو ريض و هحاحرمغا هدأ نول أم 5 هس :ثو هب عما سقت سام | ا

 00 هلادتعاو ل



 ا يع وباب و مم

 00 ةكاذهدلاو لءأفاهر 1 ارش *ورأ كلا نب امهمف سفن تاتقدماءيتيسغناوادنأ اذه لافأال 3

 نمر , زولا عدرا! ىأ ةاهططلا هيأ ىلاهرزو ل سرأ ماها او زبه د: مون لكراصو هل قرو هأاح ىلإ
 ظاتءاو كلا !ىلءكلَذ تدع هد> اح ءاض م دعب هؤعأو هعم هل قفت اسك هربخ أورداةلاد.ء كلل ادنع

 قىدانأاب 0 ك1 ءدجأ ىلا لسربىلثم لهلاقوادي دش اظ.غ

 راد برزخ أى عسرأ تءءداملاتو هَءةذا أى ضرتةااب ولو مايةهالارثكو ماس هول زب ريت ركسعلا

 هسأرف ارقن ءماقربدناا ذهرم د درأ ه هدلو خاب ,الق هلا اوعأ ب هنأو هرأث آوأو هلاحر لآ :ةأورداّء!أدم ءكلخأا

 اذه نءئش كسفنفاك:ال مانعالا كلا | همأ هل لاو هيدي نس ضرالا ل» ءةو كما |«رب [ىلع لخدو

 اهلا مالك -ل١نعتت 28 حايصل ادازر هد لردلو 8

 ا1كلا!نبان ادمع_ءلا كلل اا أ ىذا تلات (ةئامعيسل ادعم نيرشعال أولا ةليالا تناك نافل
 ا كت فاك تالا مانعالا كلا أهل ل او هيدي نعب ضرالا ل.ةوكملا هرمبأ ىلع ل دريل || ذه هّءلم

 ركسول اذه. اء تو تو هنم ىوقأ لذ اننا - قءتور كسعأ اولاط الاهزهد رو اذه نمئذد

 هدتنبا عام فا ضدأوه لق و كاومأ] تم ٠و ه ]اله امل تل ةقوهدالب وهرابدتءرتخأ كءمىذلا

 هللاّدقا ديأاهدعب شدعأالو 5 :توهأانأو 5 ةيفاهسأر تحت نم هريغوا مال ل هم

 لوصولا ف ل.<ًأوراتأ | سبا سدل أو ىسفن» ىتجاس ىف هجوتأانأ هل لاقىدلوا كءاردوكءاة كلم ا
 ىرلا اوان مدل لاعفىأرلا !اذهترتخال مما 1لاتفاتم تسايماسقتار ا اهلا

 دأب هريدو «. |( اوهدصاتم ىلع. د ءاسو دان ةربو ىدلو عمرفاسدأ لاقورب ولا كللااعدو

 فراس د فأهلا امك *اةهدلو ىلمعأ أكل! نا ع ةعاطواهمءرزول ا لاف ع ضوع همم كاف د.شرلا

 هتدلاو ىلا لة ددلولا نا مث الذ هم أ امورئاخذر اعاتمو اغاصمواسسو ففورهاودءاطع أو تهذلأ

 ندد ةورئاخذهل ت-رخ أو اهئازش تكتفوامتعاسن متدأق مح هلت ءدزءاعدلا اهلا واهعدن لمقو

 لاومأ هلداعتالا مهفااا !لوملا!دوءنماوخدمناك ىزل ائذل اعرجو اة و سدالمواغامصمو

 ريزولاوو هامل !ىزياءزنو هرهغو قدرطلا ف ءلاججاتأم عمج هراودو هنأ طغو هكملامن * 4 هد دخأ م

 تلاطامإةراسمنلاو له ال اءأن رافتلاوىرا اريااثوعطتم أورأسو ه» 2 ارو هلدأو هيلو عدوو اء وعم نو

 تان مءالاذد د: قدرطلا هءلع

 ادياذالا وسأاوأ رثاا ى عار أ 0 دعاسمنأمزلا ارو>- ىلع ىلامو اد اد تدل ركض نءمحارغ

 داو ئدحوو قاوُدأ ميهأ هب قااذاى دو ميصلا مث تقارأ 5 دناعةنا._صلاطر -5 نه ىف 6
 بوم ب سوتو بهبج ب ٠-٠ ديا يسحب

 ىضلا ىندا ازاوضر اع نأ د>ا نفل ارهاسالانأامو 2 محن د نع تادام -ة>حو

 اول اوادملا كاذ نمدمكتو 6 أزلهم هللا ع. نأ ىلا تربص عدعأس ماو مك دعب ىرابط دا لقو

 لس ةدريص كمل | نيا هلل اتق افأام !ةدرولاءام < .اعرب زولا شرف ةعاس هملع ىدغهرعش نم غرفاملف

 هعور نكس نأىلا هن ءاسدو «فطالب رب زولا لزب لو دب زبام ىلاري راس تنأاهو ج رفلا هتمقاعريسصل !تاف

 تاسالاهذهدثنأف هتءومكرك ذن قدرطااكل!نباىلعتلاطاملذريسل!ىناودحو ٠١

 م ا

 مم

 تو «<

 هند 5ةاعم ىعءأر أ ارنا سو # قرت راذلا بن 4 ىف ىدشمو 0 ىناتلاوم لادا ازوداعملا لاط 1

 قررلاو نطل اهنم قلدنا قا ىلهأىب + مخه أد ن 4 0 توفقأ 5 شدت نيملا سدح شل /

 اوةشع نم ساذلا ىف ها قطن ل م 5 ىل_هأان كم امار ءغتلجوَو)

 37 ع 1



 ل ردت نم 0 ريهأاب ل لا.ةفارحا سناك هنال دام كنت نظام ةقملدل ال تةووخ" الا ىلا ل والا نم

 و توباث ىفهوذخ أف سأر البىدومبااىأر ةرمصقلا ىلإ ىلاولا هم النا ل_سرأف هلة ىلع ىر

 هتاعأو هانا ى د نيب ض درالات 1 قو تلم .ةأ ىدو ميا تدب ردد ءاذاو قر هرمأف ةفيلدتا ىدد نمد

 ىلع امس تنأ هل تل اقو ةفمادنا ىدب ندا :اناوءالساتددح مت ا- اان أوىدوااةرذعةبااعأو

 امم الل ةفرادنابهوفىلعباو جاوز ىف ةف» مكر تاكرو ىن> ٌوْرْن نأ ىرمملا بزل ا ىلعرطاش |

 لاَةذَكطاوم نم لك آو كطاس : ىلع نقأنأ لع ثدن ؟ لا َةف ىلع نئهل لاو. .ذاع ىدو ملارمصق

 نماؤ. دار لونا ةورلف الذم مهى مرنكاوأن هص وعد رأى لاف ناءدد كل لد ىلءان 4 اذا

 اا 17 يغلف تيهودق نانو تن لاقق اللا عاقل لذ لدا هود ادناه لاق ع مرهم

 هل ىد“ .اراند فال | | ةرممعراوعملاى طعن نأ رادنزانارمأو نسحأب كل َْد هأق فماذا لاقف ن نموا

 اممئاضقب كالرم اة احكل قد له ىلعان ةفءاذنا لاقو هنامدسا اعد نيعن راو نب واول عمدرأ» 0 عاق

 تنيذل دب 1 أنو بةيزا مت ى 3 قرت أ ةلاست كأم ءادلا ىلع اتا ءسالو 5:نأتامزلا كلما, لاف

 ”  لسالملاو ةيصقااوتل دملاو ةءفيصلا تذخأو ةفيلذتا قامسةل ادت ا ةفاه وما تارا
 1 تنزو 4 ءاعىدوممااتذ :نةزماراجلاو ىطقسأ | تفي تأت ل اهاااودت ف كوه ,اعامماّك اوم :اوسهذلا

 ىلع عرشو أاسوهسمو ةقولعوهبارح وءاثعل |ىفاطا##و ءادقلاىلا اا دل قدحو ةيكماج ةفياخلا هل

 مكرك ذياب امك مه ؟هئاميصحلا لسر أ ىرمصملا ام ل ىتح حرف |ىفىرمدملا

 ا ار رو ءوهدح نهد الى وتكسلا ف مدل لاو قم الجال ذعمأ ارآ الان مهل ل هام همق

 ىف مهئطو# رق اول د-ونو الانا هرض- ةريسية دمة تاش عر هت وزن ىف نال رفلا

 لد ءااب بن ز طداوأا تا> وم ماع عاف هفب ,ا1ن | ىلعم 4ص رع م مأر ارك الاذن اع م هيك اوةغاشلا

 1 ار فديو كرام رتا ردد وتنقتا ةردادس وت ابنا ل سدر رسم

 نمةلءا هفراذنا دنع ره ىربهأ | أ اعناق فا كلذ دعب مم لا لاو نسل اتالءاكن هددو) تأ: 0

 ع دي قا الا ىلا لّوالا نم كل ىرححا. عج ىل ك2 نأ ىل اب ىدارمةفمادنا هل لاسةفىلاساللا

 قيرامعنأو كلذ باك هذ .ادنارمأف 0 قدرزوةباطذلا نب زو ةلاتحلاةلما دل ن هدأ ىرحأم

 أو دءق م ملسبو هيلع هللا ىلدرعشبا اريخ ةمالريسإا ةأو ص نءدوملمحو هل عقو ام عج جأ اومتكف كلااةناز 1 د

 لعأىلاعتو ناهس هلئأو تاعامجلاةرذمو تاذالامذا ه مهانأنأىلاهانهأو شيع دغرأ ىف

 2 سوغنلاة أم-وريشدرأ هد اك

 هاش مظعالا فءسلا ى عدهذ مظع كا[ مزاريش هذي دع ناك هنأ د, عسا كاملا | اسوعأ (اضبأ كعامو)ل

 لاحو ىلاح متاع دقو ىب_بربك دق ىن أل اقوءأم .طالاو ءامك_للاعمسق دلو قزرب و هنز_ءرب) دقزاكو

 0 مشاكل عنمصن لاولا ةفادلو قزرأ1 نأ الا ىلاو ىدعب ن« هءءرلا ىلع فئاخ ىناوأ مالو هل

 تذأبتلمؤ هتح وز عقاو م لمعت ءاوأ هش هلاو هنصفىلامعت هللاءاث نا عفنلا هم نوكم يقاتل انه

 هاسهقرمقلا لدمار 1 دال تضوافيو رت تام كستسأ اا توكمف نك ىذا لوة. ىذلا ىلا عت هللا

 كلم قارعااب ن اكو هئسهرمس# س ةرهعأ !!نمهلراسصنأىلا بدالاو للعلا لءّدو ىدنن أوربا ةريشدوأ

 لاحرلا ضمت تناكو سوفا |ةاسمدع ى 2 وعلاطا ر درا تود اكورداسلا د. كلا 6

 ١ ١ لوفتفاسوا ماكرفةرساكالا ولالا انيارال دقوا مص ل( رلارك د نانا الو



 ىتلاق_ءاةلالا*ب قود لجو ةدعاقلالخاد ىفاولخلا طدبواهريغوةلدسلاو قودتسلاو ٍْ ١

 ملام ط ف رخو ةلديلاب « مزما ا لاءلعنأ كلذ سدسو ناموُش نس ىضاقلاناكو ف:دلادعا و

 قه اع نو و فيوملطق ىرصل ىلع كدا ىلع اوشنذأو هلطاتاءشأب ه تذدلا دجحأ لا .ةناربخ هةعاو ومس

 هتءدكو هلأ وهم طءقألا دج أه 0 ىنالحلا لو و ضانمغص ف نان اطذ هيدا

 ل1 ىلءجرغداللاعرا اود ف نوثتف»اوراد مهناف نوءدرالاامأو ةءاقلا ىلا هن راسو ةلدملا
 الف نبل نم هلفقي وا اهغرم مدن ىرمصم لاا ماع ىأر ةنيج دز! سان || دصقو جز ىأرف هيا##أ نمب نم

 لملا فتك | ىلع هكلاعنانأ نا لاقل قناع لعل 23 هء اء نيءعج ضانلاءارقالا

 0 كدوهعتمالا يمدخأو ىف اولد د>!و ىن 0 :«لاقذ كاع ءنم فرعث لو اتم 1 1 ن# ءادكأو

 دجأاودح وفاولة دوءع اّملاىلا ١ اوه-وتفهعاَتل اذن رلاعتناكساو ادحأاأ .ًارام هلاول اتق هذ

 ينام هاو ىوهمأ |س أرتئج واهريخو اهب تئجل اف هل دما تح له ىلعاب لاو يطوق

 )اتا را ىئواملاتءأر وأ لاقو هل ىرحام ع. 2 - و ىماه ذ_تأو ىنمنم) ىناولج
 ىالاتفىد :ويبلا سارت واهب تئج هللا ةىلعأب ةعتمالاب تح له ىلا عد# ن مماط ناموس

 نء فرحت هذ هتيك هلا :رعولو بهذ ند فرعأ لوا هريغو ها دما ؤخ أو ىبنمف ىناولح

 خف ةءلا نمهظت أما دعم ىنواملا ىأر غاعد م ل دو ماق هناكمفرعال اذ ىناو 1 ١كلذ سهد

 آلاف ىنمبةنموانأنءأل لاو عرصت يسرالاوتبلا اكل ادق وهرنم#

 الا ةء”ذ.نأدا رأو لاعقل اء ذ- هلا 5 امان ىرص لا ىل- ء 1 لا. كتضةوذلا نأ امو

 ع ا ! اط.ةالادوحأ !اذه هل لام ند أنمىرهدلاَةفلر هدرا اذهكد» عؤران ابوس ندح

 كامسلا|ةءرزناالاكاذامو لادم اد .! دلا ىف دج هب ىترمأهل لاف طقلام | ذه تامف يد ىال ىلع لاف
 ىدوبلا لتي نأ ديالو :راطت ثلا عرابر طا ىرمصا ااءاعن 4 لاقو ةلاتحم اةلءلدلا قدح محا
 ةعاقلا هتدشرأ تنكو ءفرعا تاةفىرصملا لع فرعت لهدج اا ىلت ل اقو ىنترضحاهةلهيلابء ىحيو

 اال مزو اف هزم هءلع ل عاف ةعتمالاب ءاح ناك تافٌككر ل بضصناسر ل تلات 1١)

 هتدعو هتوال>و هنادي تذخأ ءربذأن دةرسشع هت .طءاوااول- تنأر تسلا رارطل

 ىنأناههاعأو كالا راقاو كرد ىلاءر ط. ءالادجال لات ىرص أ ااءلعنرا مثىرحامىرح و

 ” نام زر« «:ءاذ تو ةفءاذنان اوبدىف هال اقادغام 4 لة و ةعتمالاب تح

 ةيقيصلاو هل د ١ ا!ىرهمأ ا ىلع ذدخأ حا .فلاعصأا !ةىلعاي ةييرتلا كرف تباحنال لاقو كلذن حرف فهلا

 اوامقو هلأ. ءمصوهع عم ناوبدلا ىلا عا !طوقارزم ىل-ع ىدوملاةرذع سأرو بهذلا لسالسااو ةمصّلاو

 حامملام ىلاءزاكلا نعتتكيف حابصل ادازر مش كر دأو 7 ةةيالتا ىداب أن بد ضرالا

 ناوبدلا عاطاسملا» 1 ,عسأ | كلا ا اهسأ ىنءلب تااق 6 ةثاعمسلا دعب ةرمع عمات هلم تناك ف»
 لاحرلا ىاماب اش ىأ أرفةفرلذنا تقتل اف فلنا ىدن نيب ضرالا اولمق هنا هاصو فأ : أهععم

 0 اي بورصا ىلا ىماذه نيمزلارمأ نع لاما 0 .فعأ

 ماسقق هل عال ه] لم مهم 37 .ءنمر هال ةءارمشلا ىأر هنوكسا همدحأ هَ ءادنأهآراسإ# ىل 1 :امصلوأ اودورصوم

 ةفراذن اهل لاستف ني: اريمألاب اذه لم لددع ه لاقوة ةرللا ىد نمد ىدوربلا غامدكرو ىفع ْ

 هل ىرحام ىرمدملا ىل هل ىكسفس هلتق نهر فيلل ىلا ةف ىدوعبااذ رذع غامد[ لاقفاذه نمل :



 و قل
 9 نلاقف ياك اذه ىتا لاا: ءاق لوح د هى“ :-الال لانى أ ىنأا د تااقرا هدو تطءق تاك !|

 لاةفوعم: هءأر هلراش افعرماا ىلع تناله هكلاقوهبلا تفثلاق ىدورملاهرعس ره ما ىنءاذ_ه دل

 اريخن اكن !لاةفهصاخأ نأردقأ ان أورو ه::.:ل ديس س هل ثااق ىدوربااهرص*ْئدىالاهوأ اك
 اهناعتهزع ءوةبوةكمهساط تخف 0 راهراش تأ هتصاخ ىف وز ناكنأ تل ا.ةف هتقوا وف

 ال اقو تنخزمم كلا ىذا أ هب راحت ارقد :ةَدأافأ هدب نمتدقو :اطلاو هم.ظع ةترصداذاو

 نياءفت ال كنأ م تةفئاوانأالا نفلا اذ هكلعدسأ امو كنب وىزسىذلا وعلا وها ذهأ ىف د.ءاب
 اره ىطقملاعوءاإف :تااقدلعا كلوةلء! ىف نوك وى قزتيثا جوزتيىذلاوةرودجال | 0

 هلا هايلاداو ىداع ىلا نق تنأاي هل تلاد راولاذهلعن هر هتئما لاق ةد رادخلا نا
 وهوهد ١ لات[ ان1 ىدوولا!ةرياظدنع تن 2 ىنأىدمساب لعا 1 رادال ًاسناهاع

 ّى دو ماركس ةىناحورلا لع تفر ءنأىا|ميةأرق ار بتكداا ذأ ناك ىلا ىلا به ذب ني وةعز لاول

 ناطا !!قوسهل تاقف ىنأذ س3 ىدءاشأل ذ نه أذ 1 تاقو تددأف ش ارغأل ى .اطو مآ الا ٠ نءاموب

 ىذلاوك رو ثعالا امش دن هلهفتالن || ماع تطرتثأو ىف د, ا عالْزرنم ىلا تن ,ك ىعابق

 تاكداااهنمتشروا ملع تمزعو ءاماجب ةةساطقم راجل ت ذخاو ةلءلاأو ةلما لو ىن- قزم اهم جو زم
 بنس نع كأنو 2 ةسلاهءاع مل سفالوأ ناك [؟ان اناق ةتلالرو ه ىلا ع الد

 حا لا مالك ]6 نءت تلك حاملا دازر ودل دأو « هل ع و و أه م جاهأ لك هر م

 اس1 ىظقساا نأ دءءسل ا "اللا جما ى دانت ا (ةثاهسلاد هن رش نما الا تناك ايف

 ىنيل 1 أهل لاستق هل ىرح ام عسب دل كاسل نوال هبوس نع هلأ سو ىف ع ىل#

 تنب رو تلا :تاءاابن هدب راخدلاتل اعف باء! قدب قادناذأو فن ود « ديال لاق فهم راحلاو

 يتاعاات را اذاو ىدوهبلاةنداا ى امد 11 تنال اتلاف م5 تدع ىرمصمل أ ىل ءلد ىدوببلا

 ا. 4لائاه آرواءلع تأرامإة تا 0 هتف اة, راحاد ىلْزنا هي زلت
 تلاتوتاسأق هللا لوسرا د 2نادهشأو هشناال اهل اال دا دهش أ ان تأ 5 1 !تني'د است كل ءا>ام
 ءاسنلاتو روءلاحرلا اه لاف لاجرل'نرهتءاسنلاو أءاسنأ|تورهع مالسالا ندد لاحرلا له ه
 غامد ترو هلل اًودعوكَودع ىفأ غامدو لال لاو ه.صقلأو هل هلابك ىسفنر وع أت حانأ تلا

 ماذملا ف تأرا اك اءاعرصس1هنإاهأبأ اوأَنق 5 بوسو هننأَو دعو هلة لعفأ سار هذهتا اكو همادقا أ

 هتلتقو هتدقب مالسالا ىلأ ام اذىأف مالسالا ا ميبأ ىلع تضرع ءتومتئا ايف تاسأف ىلعا|4 لوتس الئاق
 وهو عاطوهب راجلاوكتننج و زتأنأ ل-ال ةف.لختا دنع عمت دغىف ىطةساللاقو ةه: :مالا لع ْدَخَأَف
 هللابالا وقالو لود ال لوةدو هيد ىلع طع تتار رباذاو ةعتمالاه_ءهوةعاقلاا داق ن احرف
 لخأةةوالدلاه ره ران نأ فاران تلا شغااىفالاحورب رالاماوح مهدل اص سانلا ماغملاىلهللا
 قوداص لخادا نطحو ل ءالسا او همصتلاو ةأ دما | هئمذ أو هدنبق عندا اميفاذازأو اك أو هماعد هزه

 "000 ازا: لايت لوشو مل اءمد» ضاقراذا اوراسوةو اللا قءطو قو دخصل |! لىوةوالملا

 لاتوأش داق مهتم دخأ ع | اون ال ةذتاطت ْئيثىألاقوأه ٍةوقىءطاأو هدذعاعإا طد-و

 ةعزصلا ذر افا ىناوأ كار ع نم نال فاح وأو نا موش لب 1 1 ارهوالل!هءدهنا

 7 لعادل نتا رمابف تل يفاذارابنم لكأ اقىناولدلا ا ريظت لعاواهنم لكمفاهتدحأ اه
 20 قودنصلاو

 نيا

 فكما 071



000 

 3 : 0001000 ا ِ

 لارا. مك يوراملاذ اوراغسصلاورابكملاةرف كا اناا رام نوكأ ت اعده ا 0

 نم رخال رصقلا عاطذرو ظرسةلاراذأو وءأ املا هرثنو هلع مزعو دامرلا جرت أودلالا جراخن

 ىداناعل ؛مىدانو هل ديلابةمامصلا امة ىاعو ةيصقلاج رخآو لاما ني.ك-ااذخأو راجل ارهظ ىلع

 00 لوا لممزعو ها دءا ال١ ؟لخأب نأر دود نءراطقالا ع. ج نه نأ. 2 ! نبأ موب لك

 انوراجلاىلءاهتمن ةرواهياع مزعوءاما ميذ ةساط ب رخ اوركسف هن دن نتن مادا ارض مزعو .:لكأف

 ا ال. .5 أ ىلعأ ,هل لا ةفالو أتاك اك انافاد .اء5ىلوالاكترودىلاهروص) هذ ه نمداتنا

 وأ ءمطلا كلروش 1 هلم ىفاما مناف اف ىد .اذلدبذ_تأو تن ز 2 اوزيكل ةهاسالو شرق

 ذأ تمزتلا انأةرذعاب هل لاةؤ فاق ل دع م1 ند دمربأتوعّكام 1ء اطاسأو أ ادرقوأ ادد 4 اردءأالاو كل

 10 أو لك د لركن لول زوجا لم تنأ ىل لعاب : هل لا.ةةكلتقأالاو لتواهذخأن ءدءالوةلدملا

 قوطااط-ولاسهلاى 0 .اءاتمشروا1ء مزعوعام ايف ةساط

 ساكلا لق هياع بكدو مقا ضءن هل ىءربو لك أ هراصو كد لل ن نءا دو هل قدو هف طب رو «: قرف

 ' ىقدعقم هناكدىلا «هرتةبدلا ىلع مزَعو هل »لاو ةءندصلا عفرو ىدوببلا ماق حام ىلا صأاإف

 مهم ىلعر ا.هؤناكدلاف بلا ةمقر ىف ىتا | ةل_ساس /| طدرو دن م! ىف هضفااو ىهذلا غرفو ن اكدلا

 بذا ار_ه ىعم موت أ لع ماد لاقو هناك دف ىدورمل ىلع لق أرحات لح رباذأو ىط.نأردةمالو لقعن و

 3 انريعدورلا |حرفق هم مهد نع ديو بد مدلل لك اناا اوم 2 2 ىَدد ىغو<حوزىلناف

 صال ناو ىكعدبن نأدرباذ ه نا هقلاو هسفن ىف ىلع للاسقف هنم حانرنر هحج ذم نأ ل->ال هعردأ هسفن

 تاه هل لاف رازح ىلع رمو حا ا اوه دهم ١١ ىدخ :ءنموه ىدو بلا لاستف هللاد_ذع

 نأدارأو نيكسلا نسب راصو ءطب 0 أف ىملاعتوةد- ءأأ

 1 حارب طلزب لو ضرالاو ءانمأا نيد را طوهندت نيد ن مرقد ,ءاقىرمص لا ىلءءآراسة هكذب

 ١ لا ىلع| ناد ءنرمصقإ ا|ىلا٠»هذىدو وبلا نأ كلذ بعسل اناكو ىدوهبلاد_.تعرهتلا ف

 از_هوه لهىرصالا ىلع نعهلأس او انوعرض اه تااقذ مق عقوام ع-رجا4 كش هتذب هتلأسق بدلا
 | نتا ل وعدا رصإا عاد ا لهدلا ًاسوانوعرض أو مزعفاهصتم لمه زيغ ليد را

 نيكساان سو .ن:تححرا ارا ن أن هذعب ىرصملا ىلءوهاذ- دلاقو هيءاح و نوعلا هفط: افاعي

 ه-ثروا ماع مزعو ءامايق هساطىدومتاذ-_خأف هنت مدعو هر لد : نيب نه هئفط هحذف ع ىشو

 تءقوفا<اماياش دو مبلاتنبرق هأرفالوأ ناك يدا د ,رمشل | كتروصولا مع -راهول ل اقوامنم

 هده نأ لد : لعف ىرح ىا دب بلطت ىدىال موشعأب هل ت 6< 0 < تدقو وأما ف هةءم

 ىنأع مسهل كريغ هل تلاسقفا جب و زتأ أل جال ةراصغل بند زلا 0 أتم زنااانألاةؤلاعفلا

 7 او كوب أل: وا اهذخأ نمددال لاقت عا مطاأ كرئاهل تلاقمتاهنهن كهل ىاديذ-أ لال ف صانم

 ذخأو 1 اك 32 رسلان هسفت لاله سلط ف 5 موذملا اذه ىتن َ ىرافناا 5-5 !اهللاهذ ِهلَدَقَأ

 0 ١ ىدو مبا ازاصوا ءاكراصف باك هروص ىف نأ هللا: و اهنم هشرواهياعمزعوءام عفوت, وتكم ةساط

 راكب ر اصو هعبتف باك |! ىلع مزعو ةلءءا|بكرو ةءةءصلاو ةل دءلا عف حفرو مان مصل فاول"

 هدد ةىدو ما|تفتااوهما دق مانو بالك | هنععذم نتا مافن ىطةسناك دىلءر ءرؤ هءأع 30
 1 2- ارى ةسا|تنن تراظنقهرادإ ىطقساا لت دق همدان باكءااو هتدحار و هناكد لع ىطقسااماقف 0 ا



١ 

: 00 

 رصقلا ق دهق ءنانىدو لام أوتفتخاوةلغءلاتحارو ةلغمأ انعج راغال زم ىدومااهم دس

 طحو بهذ نم لال بهذ نم هءنمصاس مق ىف اعو بهذن م مق ىدو ملارم ف لمع ران ىلعو

 ةرهمو قارعلا نا, ةفو رمصمراطش نبأ ىدو ملا ىدانو بام! !فادخ نم ىلءاسهآرف ةينمدل|ىفةلدملا
 ةرفسلا تعفر مح لك أفماعط ةرف تعضوف مزعل ذ دعوه ىوف هتراطشب ةلددلا هذه ذحأن م ملا

 وهوالاةلدملا,ذهزخأا 3ث أىلع لا َةذ برة ما دم ةرغس هن لت نم ,تهذوق ىرخأو رم مر عوأ نسقنم

 تفقرف ف.سلاب ىفقدءا لاقو معز ىدومأأ تْعَد داق هدد قدالوم أ | طر ب ظ“و هفلس نهوعاعقر كس

 نام ل>ر ىلءاذقأو راصوى زملاهلبر كل ذكوءاوملاف تفقوف لا مثل ادد دفعاو 4اىفف ساب هدم

 نادل عاطف لمرتْت برضى دو علان مث : الوات اك 6ىرصا |ىلعداعف لا اهنع ال دووم ا

 لك أ ىدىر هلا ىلع انأ لاتف كنأد ايوتنأن ملاعدت هل لاقوه ءلاتفءلاقىرمهملا زل ىلع ههمأ

 3 سلا تدرأ نا ىلا ميطت كك: :ة.ةلدداهرهم ىلعاول عر هلام ل اَمادلا تفيبهز تءطخ دقو فدل

 اهوذخ أ, نااوردتد ؟ةلرالادعان أ تنم ىماذم ىنعاول نيزك اسان نانو هدعب هل لاتقل قر

 تدار ىنأ الواو كلك اله لالالا ةلدءلا كلذ ماوءلطام مهنأاف كلسفنب ءلس هصاختا] و هن تنل ناو ىنم
 هدءسىلءاما اغهدعسىأرىدو ميلا نول ىلعحرغف بقت مزاعم :ك-| ىدعس ىل ءامل ات 4

 ه المو ةساطىدوببل اذخأف معنلاقد.الو كل دارعا ذه له هل لاقق لست هأ د ءلادخأن م ىلدن المإ لاق

 لاوطناذآ اورةاوار اجراصفاممهشرور اج ةّممد ىلإ ةد رمشدلا| هع هللا نم ءجرخالاقو اميلع مزعوءأم

 هللاقفحامصلا ىلارقس ىدو با اراصواروس < لة تراصف باد هل بعض ملال ةمقراصو | /

 عاط م هفارعش> ىف لسالس ار همصقلاو هءنمصا أو هل دما | عضو ىدوجبلا نا مةلعبلاعب رأو ك.كراانأ

 ْ ناهيك اروهوراسسو نيعالان عربصقلا ىدخاو هباء بل روج ردا هرهظ ىلع طحو هممت نهرلع عءمُرعو

 قوهوهط,ر ءناف ىلءامأو همادقدةنملاقهضفلا سوك اأو ىه دْلأ س هكملا غرفو هءاكد ىبءلزننا

 ةعتصوأ د لف ن مرا هيلعراحرح ام نبا ل ريذاو مكة. تأردقمالو لقعبو عفست هنت-اوراسج ةئره

 ه.كىرتشالرواسالاه ذه نك ىطعأ هل لاقو ىدو ملا ىلا ىفاو هتجوزرواسأ د اف ةياعسا أالا هةفيضدد

 لاق هنت نم تاتقأو رصأان ا 0 لعاب دل هللاَقف ئثىأ«-ءاع ل٠ ةىدوعلا لاقفاراج

 ىلءراسو املا ىدو ماا ءاطءاوراكلا هنن م ذحأو روا سال أهل عايفاده ىراج ىء دش ىدو عبلا هل

 هرثع كنت هدو ةيرقلا تغثنعا اراجلا لم اعاد ىتم هسفخا ىلعلا ةهدان ىلأرودك-هو هوىرصألا

 قط انوع افسابانل ءاذاو قد .لعهلطةءاقسل اةأرمأ تمدقتف توعو ةيفاعلا كمدعأ ربو اشم

 هوب رمضف ناريجلا اه ردة تحاصفدلاولا هل هفاخ ىلا ىلدأو غامد ى همفب قدرا يلع طةواهرهاش

 نأاماو ىنتاط:نأاما هل تلاَعف ثمعلا ىلاءا> ءأةمس ل أذا رأىذلااهوزءاذاوادردص ن ءهوءذرو

 ناريملا الولو ىلع طن هنافراج د ف تاطمد اذه ل تلتف ىرح ئثىأ اه لاتف هءمح اص ىلاراسجلا درت

 هيددرىدىالىدومااهل لاف ىدوهبلا ا ارود ذخأف عملا ىفلءفل ىر د _صقوف نههوهؤر

 هلو لعل تفل بار بو .:اودانعانا ةالمذ ى> وز عم لءذا اد هللاتف

 هل اءاامالكلان 2 ع١ هنآ ام-صلادازروُش كردأو« لأ كدر ى> مود عابر ا أبان لخدنأ

 هلدرا ل دوا! نأ د عسل كلما اج ىغلب تاأق 4 ا بأ كعب ةريمع ةعب اعبا| هلءال|تناك الف

 هلا كدر ى> مودمان رك 41 ب ايل دنأ هل لاتو ىرصملا ف ءىلا تفتلاو «مهاردداطعأر 4 اءاعساا .

 1 نكحإو
 الاالخ اقوا ا



 يا لا ل م ال
 ش 1 8 0 2 000 9000000 4 الإ

 لاو : 7 2

 تح لاقف سكب ء ىك 2 ىدتامااكا مقأاتفانالاقفدتا دعو الاف كباب نسال لاو 5

 رطاشلاه 1 أم همف هطغ فطقا كد اف ثذعو فقل لالا: 5 || مو لمقهناهلاقف هب :

 لاحرلا لع ل دؤ ةعاقلا دصقو هذه عاطىذلا عذوملا نمل ازتو ةيراسملا عة داولا عندو ىنع

 قدرز نبا داولااذ_هناموشان لاقو هواك انكءكلا ,«اطعأو وركق عمدا سيكلا, هارأو

 تمملاك هلء>و هذفكو 4 هم و ,زعطت ب.ةذأأو اطعأو ه<ذف فورذ أوه انا وه را 0

 سدكلاب تح لهةءراسملا هل تاانقف :ةعزمةقد ىاملا قد ميال ىلءافقاو لزي ل هناف قد رزامأو
 تدار لل ننارالو انتم دأامانا تأ .ةقهتءادأ ىذا فطةملا فه, .:ذ_خأامأا4لاقف
 لاسقذ ادوةفمداولاوامو دعم كك! !ىأرفثءءلا قرظتوه ذ_أو ىةءمىلءرطاشلان ا هتلاولاقف
 ٌكءملءفب ىذلار طاشااالا ىبالةقامرب زوال كاب اوانأ تااقواهر دص ىلع رالا تقد؛هادلواو

 0 22 لا اروهتبقر فةمرهللا طءرو قد رز عاط م ىلع هنا هذاسجللا هذ كاديس اذهو فدانا

 ىلءىلءقامس متالاقف كي ءاسامن اموش لاذ لا> رلا ىلع لخدو بع ءذأ اهل فق باو ءااىدو فندلا
 ْئنىالءاز+ل ايىلءاب كلباهبهللاناموشلاسقف بهذا سءكع اف تاساس !ىرصضملا
 لاةؤاذهودو تامو ق ةرشفاس زها :هعطأ ناموُد لا ةْؤ هءاع ىرح ع ىهىأقدرزلا فهذا هنأ ىف اعأام

 رجس أ لاَقق هنباووطعأ مهنا 0 وطال لاق هى رق ناكل كفو ماق.همال لوقأ د ءادلواو
 ىءراص ناو هق-نوكم رطاشءذجأ ناغهذتأب ارطاش ن اكن م لكل سكلااةلهم تكا ا
 هللا ةف سن ز كت خأ تن نأ نهدهلم قا رص | قس زل ىلعدل لاقفهأ هت .هرابأو لاقف ىرصل | ىلع

 كاد اوه ا م فورءملابال ااهبلع م امانا ىلةفىرمص | ىلع اه انماط نم اول اف هتامق
 1 زاتذاهر ومين ىأو هل لاقفا هروم ىلءر دةءن اكن ما تا .3لاةو همطخل |امتامق له ناموش لاق

 أهعت اوح قابو ىدوملاةرذع تنرقةادس 0 0 اهرد_ءبث ربالزا ةفااحاس |

 حاسمملام وكلا عاتب اهتلاداز رهش كلردأو «

 لاقاتءرزنا ديعسلا كلا |اجيأ ىغلبتلاق 4 هئامعيسا ا دعسةرشعسداسلا| ةلءألا تناك الف

 جاتتلاوىدوهبلاةرذع تنير ق ادب 0 ىيىدلا ال ااهردص سكر النأ ةقلاح بند زداناموا

 "لوحات :الاهذهىفاتادمب حا ل ناك مه ىلع لاسقف بهذلاةمو ,املاو ةصاسملاو

 ا راكع اسىدوميلاهر دع هللا اولاعفكِلَذ بسام م 4لاتقاف هزماوءمت اعنا توتىلءاناولاةف

 رهاطرصتلاكلذو هان نه هءوطو 010 ,-ةكءلما اج راق هلو نجلا مدختسي ٠

 ْرْثَل نم ةلدءلاهذ مما ءاحورهاوهمات نس قزرو نة هناف هن :معجرح ىو هيفادعاقما دامس اذال ٠
 ةرهءو قارعلانا.ةفورمهمراطش سأىدا ورعاك امش غفل و وتهذدلان م42 مص قهل ل ملا عضم ْ

 ادورةمه ار وهو اهوذخأ.نأ ااوردقب لف :ناء ةذلارب 00 الابل اغا نوكت هلدبلادبخأ نم لك ملا ا

 ناكد ىلاىرصملا ىلعهح وق مثلا ىلا ءادلا تنبت ةي زاهي ل ةةواهذخأن مديال ىلع لاَعو اريسو :

 لفقو ىدومأأم 9 هلع :هدنعىأرو دقاذمو ةضفو تهذو دو مخ :دون ازمه: ءواذم غال ارةىدوهماا

 لدوتااار او بك رو ةلغبلا ىلع هطحو جرح ىف اموط>و نيس. ىف ةضفلاو بهذلا طحوناكدلا ا

 هرثنو هيلع معو ههيجف سل نمابارتى دولا عاطأ مثرعشي لوهرهءارو ىرصملا ىلعودابلا جرا
 توعةلءتااباذاو لال_ ساق ىدو ميل ايةلغبلا تماط مثرياظن هلام ارصق ىلعرطاسثلا ىأر !ءاوملا ف
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 ْ همادقاهامرو نينامثلا ماط اذار كقزر هبال لاذ ةرامزلاب رم زو هءلعل.قأو لاول ىقارزولا حارو
 هدندموب أر لا ىف اهعضوو نءداعثلا - .- او ناكدلا لة ادا مبروذ نيباهثلا ن ف ا

 ىتح ف -اءاا ىلع ل.عت تاز امل لاستف سارحالاو لحالملاو ناحل نشف هفر طل هذ س ءك!١ىلا

 ىلع ف٠ ءغرلاعقوف نفاس !اوعارو اوربا س ىدي 1و ساصر نمت رغراانروأ واع

 ىدنملاراسف هفمتساأ نم لزنر ح اذه س اناا لاق ءطن نمىد الات و طم س 0 ىلإ سأر

 هل « اذه قيازنأه قا نالاتف سد ؟-١1لزن هلاول او هماعا 0 اتق صاصرلا فرغرأا ااوأرفاو ةفلاو

 كاان اش ثم رأ هن أمس س 5 اعلا ؛ لو ف صاذم ةعبس هعم لع ىتح قد رز عم « بعد ىلع لازامو

 بةنناكدلا ف س.كلا تهناانأ لون ةرؤمل ىدرزناكد ىلأع -روأنا سا هاطعأو ه ءلاهعاتمو

 طي ءَدْذ ع ىف هطدحو سد 5 ل ءو قدر ز ماق م ماده 000 و هزخأو هم 1ع

 لع ات ءلاحورأ ىدهسفنف قد دزلات 1 :ءهراح ىفد رز ىأرف تع ءاانم برقنأ ىلا ىلع

 0 زم قدرز تاكو «ءدان ىلعو ىثمو جرفلا ىلا دوعأ م ى ئءاو- سالأو سيكل ا تجوز
 هور دك !اب دلول ارهاطب هنأا اه دعو ناكو هللا دمعها هدو دأون ممم قزرور فءج ربزولا اهم نم
 نيرا لاف كل وم م تيس دلل !ةؤ هجحولا نم :اعوهو هت>ب هر ىلع ةدرز ل د مة ه-رف ىف هفرعصدو

 را ماع اكان لأ ,نأردتا4 سدكسلاذ + أد هنا ىلع فصانمةعمس ىمسدارطاشنىفالا
 هيلعام علقو قدرز ماةف ىرب وعمر راصو ع د ىفأ» نات ىرصا | ىلءامأوهانا هاطءافدلولا حب 2

 مافمان :ةدعاس كلل ت لاف حرفأا ىلا عأ ارازأو هللاد.عمأ اب سمكملا ىف !.4لاقوهتلد سلو

 هناثقدرزامأو ندر ناس اور ا اعأو هفانخإىل ارط أ ىل ءىهمو ىلع

 تما سد 5-لا ىراغناىوق هتناد. .عمال ل او نوعرم ىافأةرئاط ذ- تأ سيكملانا همانم فأر

 لاةفرطاشاأو هخأ سمكس اا هنادمعمأا, كلفحدا وساب تااتواهه>و ىلع تمطاف هتد- واف هرظنت
 تافقوي نحت لنا تااةذ هءءىحأ ىفادءالو سك_!اذ_خ أ هريغدحأ امو ىلءرطاشلاالاهذ_ تأ ام هللأو
 اذ_هلاقف جرفتءاءلعرطاثلاىأرف راحر رفلا ىلع قدرز زل.ةأفةراسحلا ق تمدت ٌكَدكرثو بامل كارل
 " لززواه ”رهظ ىلع ماطو ةعاسقلا ىلا ى رز «قءسف فةدلادجاهعاق ىف لزأن ميكو ل لاذ أىذلا
 تدل هدأ لاةةىرمهملاىلء ل ةْونأم اب نم قد رزلاةف باءاا فدو ل٠ .ةأىلساذاو نبع مهآرق

 عقو هناف هراغنا ىتح كل تقانأن عام هل لات بام لا عذ اهي تح ه] لاذ ناموث هنا ن افذ س 4 1
 هذ_تأفسكاا» اطعأف تا ءلا سق# بنج نه دي دف كلب دمهللا ةةنادر كيك

 هل نامل نار .لا ىلا هاو لزي مل هناف ىلعام او حرفا ىلا حا رو هذم لزن ىذلا عضوا نم علطو قدرز

 لهل لاقو بءةذلا هل ثةؤىرمص 1| ىلع ةقرطو -هاولاقو لاح رل | تصذ ةدعزم ةورط باملا قرطفد>أ
 فااحانأ كت اقو تام ءل | قع بذح نمهان | د طعا أامأ نام واب احازم يفلاقف س كاان تس

 لاقذكنم هذخأىذلاوه ه قد رزاعاو هذة أ امهللأو لاذ س ب11 س نال ءااكل مذأالىلا

 هلا دمعانأا شدو ث لود صو.ءلدناعو-ف حرفاا ىلا هجوم ىرمهملا ىلع عب رخم م هيعج أ نادال هل

 الز تملا هظ قو ْن «علطو قدرز تو ىلا هوقو دعسلا ب ءادانأ لع او نأ قع قاعلا

 لمعلا كعك هفافطقم ىأرف شتفب رادوهرغتىفداولا ف تأواهتل دب سداوا وف ف ان هد ,راملاىأرف 1

 م ,زاجلانقت لءجو ىلءرطاسش| اهوا فتابلاق ررطر تيءلاىلا ل.ةأا هد ,رزنا مد مزل* نه
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 قدر زناكدهي-ىف هي راسو رانملاب ارا اا ةلتمراماذاو ركل انهن رضا للا

 راجاءىلعلاتف كمءلا ىف ىلقم قدر زناكو هنمارهاظ ب هذلاىأرواتلءمسيكتلاىأرف :كلامسلا ظ
 ةمطق هزم تاه قرت :لئارلاو لء ع أارماانأ هل لاف قد رز للار هل لاف: كارلا هذ- هام

 رش نس ريمالاهح وز ىمانأل ماو اول اءأ ذأ ىلء :للارلاح وية هعدأ ل اج قدرزاراهجلا لا ةف كوم

 انفك !مهالار اةساءاغطن ىفالر م نذ هلا نال اوم هاج ك1 تا 0 ىهو:لارلاتهثدق قدر طلا

 ىرمضملا ىلع ثاكوراذ !ادقوبا ل دقراذلا تأفطنافاميات نادارأو كس ةمطقذ_تافراهنل | ذهرش

 راهجلا اتفتلاتىرهطظاد ىذ >اده1لاةف هملخر نمد نم مدل اسف هعطةذنا امهااأىلع "عا

 قدرز ل طة نمذ تال أ أرااةرودقوهو هل لاقى ةدم_سأاب كل اما ل افا ا مدلاىأرف 0

 قد ادقتسعلا نا قدرزا ل اعدك. هتلارا جلا هإ لاف فئات هوتاكدلا ىبرهفمدلاىأرف 3

 اف كع«ةءطقا تاه كل لوقأأت أو ةحتارلا حرمت تهدأ يت ىالذاه>وز ىل هيدا
 هدب ىرصلا لعدم ن كادلا لاذ ار ع ,د نبدو هلء:سلاح ىلا ه-وقو هراسجر املا ذخأ مم ىضرت

 قد رزلاغف قاملاو سارع الاو لالا تاصاصو ه.فىذلا سعذلاز مضت هلصحالق سيكل |

 : نه فدءرب هم ريو لوا اما ندر فروض فاختار افصنم ىلع لمعت قاع تاءاد_ترواظ ْ

 تنك ناف براشمالاو قو تن أل اواو سام || ءاعماةةهريغ هدد طسرانث اش ارق صادر ٠
 لاا رهناقىل ءاهأو سأرلا ىلع هنن عساي م 4لاعف لرش سادلا ف كو سكت لقال
 ساس باث ىلرض -|ناموشا» لاقوءا ذأ !سها عاق مث هل مقوام مجدل كش تاءقامناموش هآلاقف

 بلطت ئثىأ هلل اَعف 8 ىلا ىقارزل ارو مدار دهس وانك ذ_خأم ةاهساواه ذاق هلا هرض> أذ

 دخ ]امان هل لاف ةملم ءطاا ىلع ىزلا ئاوهأ | نم هل ىطعن نأ قد رزدا رام اردلاهاراف ىطسأا»

 ى رمال لعد اه د قوم !لدقراثلا تأةطناف هءاقن نادا اأو ن-اطاق كمسلا طخانطماكمسالا ٠

 ىلءلخدام برز هل اسقف لالملاو ىنالاو سارحآلاَتْمْمْعُق فرط لص سكت! ادخال هد ١
 كردأو ا نمعااو سولفلا ىلع لد ص ةنم كنف هرعانأو سد اس ةروص ىف ىتئس ولو ل طنم ظ

 امملا مالكدلان ءندكيش حابصلادازرم ا

 دءامل ىرصا ا اءاعناد.عسلا كلا | همأ ىغاد تلاق 4 اههيسلاةءبةسماخلا لم اتل زاك الف
 ىقىةمحولو كةؤصنع ىلع ل خدام قدرز ه!لاسذ قالاو سارحالا تضم سوك فخ أملهذ ْ

 هنع َعاْر ,ةصاسدر نم فءغر.هيرضو نوعأاو سولف ىلع لدن ضءةنمك:ةرعان اذ سن اس ههروص

 ىضاَعلاف دك ىلءهتقرع لزنورسك اف نذل مألاب ن المناط ىفالا فدغرلا لزند لف ىرمص | ىلع
 قش كلدقأام ىمتاخاب ىضاقلا لاف ءهئاسحت ىلا لصو ىح ىضاتلا بعف عملا لزنورئا سوهو ا

 هللا عقدأم ن *-اطلاىف ىف مورد م> رربؤد دلواذهأ.الومأب سانلا هل للاةفةل .هلاهه ىملعنم

 اولاثو هءلعا اوماقفالا عملا قد رزوهاعاو امرىذلاو صاصرأا ف.غرلااو دوف ا اوتغتل ع مظعأ ناك

 ىلا حار هنا ىرمص لا ىلعامأو هلْزنأ هلناءا تنالاةف كال نسحأو وق سد كلا لزن قد رزان هللان ملم

 تتم  تنادلاول تلازم ع جوف لكم س كلانا هلاولاقذرلارلا ىلع ل درةعاقلاا

 هتمتمأ ابق ةندةبرحو دامت هال دنا نافل ورة اذ كتراطش

 هتأدب ساو ههفنو «.هطأو ةعاقلا ىلا هبي اناناس-اذ+أتوىدالوأ جرفتنأىد هام ىواسايأ ل !
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 ةعاقلا لشد نمحىلعن اكو ف زدلا دج أ ةءاقتدصقوا متءقرف ةمر ا تطدروءاسنا ا 1

 لاح رلانيداهذهط راهارتشاف ةماج نيسرأ و دحام هَل ىطعأو ن امو ماق ل اسرلام اسوبانثلاب

 هل ءادتاض دال فو مانق برقنارامل مه 3 وود هذه فندلا دج لاقذ بابل قد هلم د ءاذاو

 حامملا مالكا ن 6ك 3 اهصلانازر عثر 5

 ةةا[بيقئلانأدءم_ىلاكلفاامأ ىذابتلاق 4( ةئامعيسلادهد ةريثع ةعبارلا ةلءالا تناك الف
 ىدرر ١ 1 ءاوجاات ز# دقو سوف هكاازوعأب ا: هلي ءاعامناموش احل لاقف تاع د لماذ دا

 فدع :لا ااه د ل عىذلا يذلا نكاد نب ىرقرهذعو ىلع ق ولان امدةما»تلاقف لايمسأا

 ل 'اسرلا ماه ىلء ىت م هنأ اع هللا قامستنأ هل تااقف ىفامدصلو اوه فندلادجأ لاف دن موه نم

 ماجلا كلذ تعط ْئش سىال ىلعامءاز لاب كلب اةد هللا نامود نس لاسةف ىلعاماعن ا كلذ لهتو هربعو

 ةعطقتذ _افاهاطعافاوئ ا تاه ىءقنا_ دجأ لاق م لئاسرلا ماسح هناربتىدذع سءاىنع لاف
 لام ل ءااك هل قم وكلاب - هفاعأى :اف لئاسرلاريط مهوهاماذه تااتف اهتئضمو ةماس# نم

 هت»اح ئثىأتل |ةفىرصا ا ىلءةحاح ىذقاف لذ اسرلام .ييىزداتداةلدامتا ناس

 اهطعاىرسص ا ىلع نس> لاف فورهملادالا| ماعم امانات !اةف سن زهق هم وزتنا اه لاف
 ناك ناتلا نفاع واك اباوحا:ءاعىدرتن ادبالن امو لاو هبّسدرت 5و مدس هأيااهأ طعأنماجلا

 قيدز مدقا اهلا ن ءابيطي نأالاةراطشلا مو ةراط وهام هل ءىذلا ف مزمل ذوذأ مج زن ناهدارم

 دزءةنيفلأت هذلان م هنف ط-اسك هناكيىف قاعدقو نبدي دع كو«لطراد ىدانب ىذلااهايكو هتاف
 [مما مةىرصللام !دانانأانيمدعت نأ ت درأ ثا ةرهاعا:مالكءاا اذهاماول اواو. اتكالذ لوغناهردلا

 اهنعهتفعل هتم-أ ا منال تدرفذ ىرصملا ىلع ىب كا 1 .ط دقأ مة. تأ اة5ناملاىلا مه دن ء نم تدءار

 اماو كالا ىف هتءقوأو كلان نم كءطخ نأ هم 5 واما ت 0 ماأسو

 ضرأ نانتذ سيئروهاولا ف وهنوكمنو ؛ىأو ل م-ملاتفدل اهنا ىمهاأ ىلع

 ريظن هل سدارمالااذ_ه وهو نمعلا نم لع الر ,ومهنلا لوانت:و لا 11 نادك تا
 0000 قا سووراس د قلأذك اعلان 0م عمجت اسم« ناكد فو كلذن عسا هئكللو

 باب لخادم دتو ف هطد رو ساس ندا س رح أو ل-الجناطرتلا ف عذووريزح سماناط.5 ةسدكلا !

 نائف , ورمص مراطشأب من :أ نأ ىدان روس » كا قاع ناكدلا أ :ايلكو سدك,اابالصتمن اكدلا

 او هوةراطشلا را ويلءاسك قاع لاهملا قدرزمقأادالتةرهمادوقارعلا
 هياجر تت عضاو هنالاور د لذ هيو ذخأب منا نودد ربو ممطلا له أناتفلا ى أف نوكم هنا ةلد

 نهفيغربهي ريضد هذ_ثأرو همهاسيل عامطلاءاحاذافرانلا دقوب و ىلتب وهو صاص رم ةدفغرأ
 كلا ا نهم فرء«»الو ا 1قمطاب نكنوكس هل تذرعئاذ اىلءاسمف هلتقيو أفا. .و صاصر

 لاسةةءالب ش اع. ءلرتن مو بذب ز سل جاوز كل ةجاحالو هنم كل اعىب 2 هناقءتعراستمىلعةردق

 هلق ةمدص سدل هل اورضحاف ةمدص سدا ىلاوف امه نكسأو سمكسا اذ نأ نمىلددالث لاحراب بيعأذه
 ىلع ةطيرو مدلابو ا وفات دعا وع: .تاراوو حيذو امانا خرأو ىو

 هنطب 'ىلع طدرو نيللاناهه ”الموريطلا لصاوس نم نب دون هل لعو فدلناو سا الا هءاع س اوه دم

 1 0 و 0 .راظنن نم لكاس ءاسشن اهلك ةطوقبهسيلعم 2 ةوانطق مط ن نس و4: عضو و ندا ضد
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 باَونأت ندل اود انام لاقو ةلءادىلاهمعلاةرود فوهو ىرمدملا ىل-ءتفتلات نا.كن|ىفاةصامىل-ع
 لهث حامط د.عىأا4 لام هتفاوأ هتاتقلوف هر تامؤْئَدىأو خامطا اديعلاب تءزدادام هلت دو

 له اوبن لءسعلا دانا لاقت ىرمصملا قد زل ىلع تنس ذك-:تلاسق:ىريغخا.طد_.ع كانه
 معناو هاما ذه هل ادت اا ةفاذع نا أب كلام د٠ ءاالاقف مدخأ تدتبامانأ ةدوسوأ ةضءد هب مهمل
 مهل تلاسقخامطلا هلق ادعس ا: عنب || ذداول ق٠ «لةةرأ ىلع نبا مهند هن اكو ىرصملا قب لا ب_ءاذه

 . ناهدىدنعن ات ااةف تلادءسانأ ىلع نما ل؟قفوداخ ع-.صو ىرصأ ا ىلع وهل معنبا اوهام

 لك ىفميظ#نول مك فرعه و سمأ لما هذم متل ئدىأ فر»د ك.عنبا وهناك نامه تلاع ءادغلا
 سداسنولو ةءدروءانو ىو ةيرشوزرأو س دع لاف سمأ ةلءاهوءاطاسعوت اولالا نعهول أسف مون

 ناي هعماولة دام تااسةفى دصدممءلالاةقاواةمءاشعلا قو تاءرلا وهو عداس نولو هدر زوهو

 في خايطلا لد املك-فاطق رد قحابطا| تاكو هومل ةةاقال او ؟عنباوهفرا ركدااو ”مطملا فرع
 ىرعف هامر هفانك أىل-ع طد طول اءآرو لخ راإف لضدازا فال ىلع طا مث جطملا ناب ىلع اهلا

 ةنشنرلا رثأ هءلعاحاة ة«ىأرف متاسفلا ذخأف ماا !تايىلءالا قوام طقلانا اظل ريطملا ىلا همادق

 هنا ظفراركلا تا. ىلادعو همادق طةلاىرق ج رخو راضاللا طحو هدقفف عطملا حاتةم هنا فرسعف
 د_علالاتف ههتففراركللا حاتفم هنا فرهذ ناهدلارثأ«.!عاحاتفم ىأرو افلا ا فراركملا ا

 نااذهامغا و جيقافملان يد نم ناكم لك حا فم فرعال ورارك-ااو عطا فرع امام رغناك ول ةلءادأب ا

 رالا ا هوة. رقلاباوضعد نم مت ةمازيمو اطقلا نمنك انالافرعاقاتلاةف هللاده_بانع |

 معاه رهف بابثلا عج ىأ ارةتتنز ىلا ةرقس علطو ماعطلا عطو طم ىل-* د هنا م ىلع ةدال ا

 لفقد الو مت الب انلاناكو كلذك ءاشءلا فو تبالكلا طأو د.ملاى دعو ةلءلدلةرذس ط-و وع ا

 اذةلطأو سرع .ىعلات مسدقن اكساب نانا ىف ىدانو ماقاءاعنا ع ىيءلاووادٌّعلا ف سوشنالا 0

 عج هل لك تلعن ئثىأ هل لا-ةفناموش نس>هآرذ هعاةلاىلا دو ناىلاراسو جر خون ادا ا

 هسيلأو دمعلا ىلا ارو ناك اكض بأ داهف هب لغوامشع هل ىلغو هيانث عزتوماقنا مدرك فتاك ام
 نهناك اماذهنادلنا ىلا ء.-روراضالا 1- اقىرمضدتا ىلا سهذوددعلاماقذ أ |نم هلغقبأو هيايث |

 ناكسلان مرح ام ل-ر هتةمط نم عأط هنافدلاّدحملا ةلمل دل ارم أ نم (ناك امامأو ل ىرصملا تزل ىلعرمأ |

 [هآ ارق هل ءادىلا لزق ةديم بالاك-لاو هه دس ,ءااواحو :ةمناكنأب ار ىأرف رسعقلاحالامد دع ' ١

 اماوه_.بعلا كال ذكو هدم مكتب ار واحوتةمنادنا باب سارق تازئان ارحاتلا اهل للا.ةفانأ نيت لاق
 د.مهلاتممشق ىرصملا ىلعالا لمعا ||ذ_ه لعامامفتأرفةقرولا ت ذ خأفةنءءامتءأرقتالكدااا
 تااقورمالا ادا هتك ادءمهال تلات ٌمىرصا |ىلءاذدنا ؟ل تاقامأتل اقو نمل دا منذ بند "1

 0 كعمل ءف.نأار داق ناكو هءمتاعفامرم اذ ىف لمعا اذه لعدقو هراث ىلكاما.اعناتاقمث اهتذدلا



 ل ترو

 رز 1 144 ظ

 ىارح تنا لهل لاقفاي ف امالغ ن_حريمالا ارق تد رفع تد رفع نولوةدو مهض»» نوشطا»

 تطغذةل-دلا ارد ىف لستغ "ال تازخف تام - او تان أهل لاق ذر لاقكلا ,زب بدسام هإ لا :ةاللاَتو

 هل ىرحام ع. ءج هل كف قدصلا ل هل لا-ةفرثءا هذه نم ترش ى :> ضرالات # ءاا اى ل

 ناكل َتاقام !لاقفمل مقوام هل قكحو فندلا د| ةعاقىلاهجوتف دق بو شب تدم هلا نمد رخو

 نوك-: ف.' ىنري نامافعالا مسالا فكلما ف:5 ىلع لاةؤلا>رلا ىل_ه ىعاتءا تئاممقدا دعب
 هل لاق مث [هريغ هاد, فزدلا دوس | سكس# مدلنو ل ذه اع بعصف ةمدص له رءاورصم ناسءتف سدئر

 نان اب ةلاتل ذل: ادلاتفبش زها .همهللاةؤاللاو ةدصلا رعت تنال ف تاموش

 مخ تام دو يبل نان تدعا هده نأ ىلعأي هل لاقف من لاق ىلع ءاباهتكيش ىف تعقو لوف ةفلدلا

 0 .1لانقفابج و ورب , نأ دارعلا مو لدارعئذ ىأو :هل اقف مل عراعاذ- هلا قو هتانام

 يدعو ىقأ نم بريس) تح :؟نا كامب م لامة ةتاموشأب اه-اوز ىف ىتامامو هل ناهد اهنع كداْوَو

 أشق 0 077 اردق أو هبامث م1قف كاد أى ماقأ ىل> ءان هل لاسقن م هل لاقفا مم لدارم غل ىءار تحت

 | كا ها وروح لعبت ا لا لل :هدو تذزلال : 0

 اسال سك ترسل :أواح 0/1 .طادمعنادتا فنا هأ لاو ماهو بام لك هذءريض أومادخ

مالاك هلكو فاما, ؛هلاهد وت ةراع' هالثاو هدمإلا !االاقوسا|نم
 ظ ته>اام نامز هل لوو هد اعمل مود علا 

 ءاذعاأ قاطاوع هوءادعلاقاطاق“م 4 عطأ دعت عار أع هةر قو ىو ةثهأت كل لو ,ة«ظوملاىف كل

 ْ ل داو ءظون رمش تو أبا. 3 :لاهت هل لقمم تادزا م .أو »رهو هل ٠ ءادلارغس فأر بز و

 ١ نيطااحاتفمنعو بالك-ا|لك أن ءووه نول مكضطن ىذلا نع هلآا مع هركسأو ةعاقلاءاباو تنأ

 | سدلاو هده: كلد دءبو هوك لاح ىف همتكمام م.م عرب نارك سلا نإل لربك هن :افر اركدلاحاتفم نعو

 ١ ل دامثرا انو م للا :ثاو قول! ىلا ىهذاوراضلنا ف طقم تو كلط بو ىف نبك اكيد ااذ>و "1

 ْ ماعطاا يف نما طر ناخنا ف ةل ماد ىلع هب لت داو م اعطال هو هذرغا مث يمط' اعطاوراركملاو مطلا

 ا ناك ناوه:مسادش رثلاعممه تقاورصتلاعلطا مث بز استند وهلا ادود_.هعلاو تالاك ءامتمت ى ىد

 سف نأ طا ادبعل اىأرق ملطف لد انا :!اارهط نيءبرالاب َكلَههْىَف نب 0 ون بأ لدارم

 ْ هركساود اخ اةتالكلا اودء.هال ع: .طلايلوذ ةماناهل لاف و ءلاى كد انءيح امن أمز هل لاقو هلع

 تار طوءاشما ا ىفناول أةسجنوءادعأ أىفناولأ هت مو لك هل لا دو ةءنول مك نياق ءدلأسو
0 

 اهامعت ىلاةرفساا لاحئث ىأول )انا هرلا سد م هطر ا( 'ناعبأس ان وأو ةدر زل وهو اسد اسس انول سما

 ز معطاو بالاك 1| ىنعا مهد هاو هدعل! ىدعأو هل ار رة ىدؤأ اه دعو تن ز ىلا ةرفس ىدؤألا ف

 0 7 دا وزاره تك,امل أوممألان ه2 كم 2 د>أو لك

 اا تلا 0 جحا اانا نيت لردار» راندا او مهلا خف قوسلا ىلا حارو فاقع( اًذخاووه اهسلو

 ا حاس ملاك !١نع

 نأ هلا كما |اهمأ ىذا ,تااق( ةقاءع, أذهب ةرمشع هئلاملا هل انأتناك ايف
 ١ ىرصا!ى م زأ لاا 1

 ا 00 ١ وابو نات زح ارم قاطو لك ااذخاخا. 0

ق ةلءاد ىأ اروناسمللا ل_شدو عد -رمثرادناو ممإلا ىرت_د > أو
 ١ | ىأ روج رانا ولادلا دقنتة دعا

 5528 ارملا سددرأ م--رأ هلال اسقف هتفر عالم كاد ارامإو هءاق ىَوَتق :كمماد. نيرا
' 



 مهباس>- تنسج نان انام 2 ناسا ع تلاع فدل اذه ]ة ءاتىف لزانهلان طظأو 7

 لعد ىهو أف نوقشت أوراد ساس: ا١اهاراك تدلع ا ةال ظ
 انفتلك هتجات اًرفامما عالم ةمىرمهأ أ | [ ا رت قو ىلا قوس نم تراس عاتستو و عمو فاو
 ك[ثموهىذلارودنءال تلاقف تنأن ا كاك نس>ًا امال لاَقَد راظنلا لدأ ى< هللا تااقو تتفتلاو

 رحات تذب انأتلاقذ كدزعوأ ىدنعا-4لا ةقهد ورممَتلاَعَو نءزاموأةحو رمش سا ل7 ا
 اهلك أ نأتدرأواماعطتضط ىفاالا اذان مولااذهىفالاتزحامىرعو سان

 همعا ىدنع لك انو ىلةريج هصةت نأ ن نكعل ففى 13 ىف كد. .2 تعقو ل :.اراماوا سفن ىلتسّأ ١

 فك اهتلع شانودو هسسفن لاق مات ىلا ىفاقز نماسه».ةوتش هو تضاف ىف هد نما لاف
 ىذخ لاق فال كنعاومفدأ نك واس. امن هلل اهدر هتبرغىف ىنز نهدر و دقو بد رغتنأو لءفت
 تدملا|ا ذه ىف د حو رثنأالان كءاممظعالا ءالاو هل تلاقفا ذهريغ تقولا ىلء-اورادلا |ذ- 3
 لقبا هده يادأ تلا ةقاغمة نم اوما اعد اوياهباعراد اي ىلات ادو نأ ىلا وء.تذ كءفاصأو

 م احلاىل_ءوانر < نوكم حا 0 ةةمربعب هم نملك ا4لاقثع 6 هل تااقفاوحاتفمنياوا

 / .1[1- نجا راق هراتتناوو2 ونءز ازالاتفشكةحاتفم الدا تنال را اناو هدأت ]

| 
 ا

 أع ,ةةتلخدو حاستةمالدا موعفو ىدءدو# ماءاسععأا باع تأرقو همضل ا ىل- ءاهرا ازاتاءسأ و مرصع

 ل )1 دا نيا دخل لاععلم ت دقو رازالا بلع لإ حد اوملان 9 و
 ما لأ ىالاءاف 1011 تارا دحر اول تاع لا 5 الا ماع لام م

 [.هامتسفامواسغق هدب ىلعدل تيكورت.اا نم د ربآلا تأالمت ماو ايرشو الك ًافمادمو ماعط ةرفس
 ةئام جت ىلع نودرم تو قاب نم تان دنع ناكججو زنا تااقو اسهردصىل_ه تقداهباذاو كاذك ْ

 ةه>ىلات هتان كو رثملا ىف عاملا طقس وأ دلا تمادأ إف ةدهشن هتقسضف اءساوءامف هتسافر اند ظ
 هنأنث د( اال لاف رو وما اول نأ نى ,ءاه لاةف ه.ءجالرث.لا لزناو ىردتأ ىدتاملا ا
 كلر يم برصتد ةدللل ١١تادأ تااق َ عارزغ«.ةءاملان اكو رغما قهتادأو ةءاس || طءرو ا

 امانى مام أور ءاارا رةلسبع لو ناار اس هرأ يعول قلد د كننل راو كش :

 اءملا الك ٠ نعت تكس حاصلا دازرهُ كردأو عاهمأىلا تحارو هاش ت د +خأواهرازاثسل )

 ا! ىرصصملا 2 نادسلا ااا هبأ عل. تلاق 4 ةئامء.سلادع ةريشع ةيئاثلادلم ءالاتناكاملفإ)
 ريمالارخا ىف «ت:ءةوأو ىرصم اا ءاعتد رعأد دقات تاافواهماىلاتسازوهاست د .أ| ىف لزن ْ

 فا.ئاغامةو فانا مانرادلا عا ناس ,هالاام أوصا*#نأت أ مهو رادلا باص نسح ا

 امةاغأ ىل زا ىدءسأب لاسةفةمضلا ت تقاغأام ْىدىال سثاسال لاقت احودة مه" :دب ىأر لءقأا!ةناوبدلا :
 اد> أد : لة تملا ف تفلت ون س>ريمالا لد َّى ارح هلخد دق ىدب تايمر ردامحولاةفىدعب |

 ىف لطنأل.:؟هدحو هصءالقءالدأو قدا ساس اا ون أ ىت- د ربالا "الما سال لاسقف
 رخأان مت رفعىل ماطدق ىد ساب لاقو ىدانوامناثرمملا فه اتاأف لطس !!قادعاتأ ب :رثلا

 تاطايتناا امض أ[ اإة فرس ىتح هءاعنآر ةلانؤرقيءاوقف ةمب رأت اه ر نسحريمالاهل لاف

 ىرصالا ىلءءاذاو ولدلاالزناو سئاسااو د.ءل !ءاح ممتد رفعلا اذه ىلءاؤرقار رم لاهذ_مماوطاتحا مهل
 اوراسؤءاهتذلا نا دءقووأ دلا نم تئوو م م ماس, :رقراص ى عحرم صو ردا دستا تدلل



 0 977 اليا اء يول 2 0( 1 نيفلال ككاو ا ل ا
 ' هازل الري هاب ايلف نها ود ضيغم هين نينار افلا 0000 00000
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 ملة فندلادج [ةعاقن عل أ مواهيف شو ةزبدملا ل_ثد عصأو ىل_عتاب مةعاستلابءةئا لاسملا طعاو
 طيقالا دجأ ىعهددلو مؤو نومعان ادالوأ ىأر ف ضفنلا ه حاسم ىلا لصو ىت> ىع ماباعد_>أ ولدي

 ىلع حاصو هو ال> هذه ىرم افاسمناول- ىأر ف ىلعتغَتل اف مهراغ د نمالا مه رامخ أذا: الىل_ءلاَتق
 دلو مناك انأه] لاف سلطت د ىأ ىلءا لاو ود مدقت م هنعدالوالا درط ط.ةلادجأ ءاذاودالوالا

 ىدلوا» هل لاقذ ينءلأساو ةثحاف ىدةعامانأ حر هل لاقت اهاةدالارانس دامية ىأر فاهراغ.ف ةعطق

 ملف فندلا د أ ةعاقىل_ع شتفأدل.لا فت ردانأرطاشالاءاركلا طحالو رطامشالاءاركسلا د _خأنام

 كمادقئرحأحو رأان أهل لاو فن دلاد»- |ةعاق ىلع ىنادنو كوارأ راني دلا ادهود_> |! مباع ىنادم

 ىرمق |هفرعّتنبادلا ىلءاميمرأت وم> ىلح رق د5 او ةعاسقلا ىلع لءقأ نأ ىلا ىئارو ىرحت تأو

 دازروش كر دأو « اهةروددع اذا ايىلءاهامرو هلجربةوصخل ا دخ أن اىلاهءارو ىلءىرحوداولا

 1 حاملا مالك! نعت تكسف حارصلا
 انا طيتالادجأن أ د.ء_ىل اكل اا هيأ ىنءابتلأق 4 ةثامعبسلادعبةريشعةب داما ةلءالا تناك انف

 لاةفردةن لفرانب دلاهذم صا نادارأودلولا ىلع ضيقا هفرعو ةعامتاءارأو ىلعرطاشلامادق ىرتس
 دذعأم دتمتاعناىلاهت هللا ءاش ناو ةءاهشلاو لّدعلا لعاك تك ذهنالمارل الالهات_كتح ردل

 باننا! قرطوةعاستلا ىلع لقأ هنافىرصملا ى.دزلا ىلعامأو دلولا حارق ىن اءدص نم كلعجا ةةءادللا
 دجأ ىلع لخدو تالا هل متفق ىرمصملا تدب زلاىنعةقرطو ده باملا فا برقا فتدلا دج لاتف

 ىنالوا1 ىناهللاتوةل> هلأ ف ندلاد »أنا متو: رآلا هءاع ملسو ىنانءلاب هلب انو هيلع لبو فثدلا
 او رضحأو مند سال اردص ىف هوسل>ا مَ اءذه كل تيةبأف ىناءدعاسآ هد ةعامدةم فلما
 فىث:نأ كابا ره ىلا فدلا دجأ لاق ٌمحايصلاىلااو ركسواون ريشق بارع اواولك أف ماعطلا

 نأ ل>الالا ت- امان أسد "الت دح لوف ئثىال هل لاسةف هعاقلاهد_ه قاسسأأح رغما لداد هب

 نو رمل راطشا قو ةفالالا لعدا دب وذ -ه ريصم لة هداد_ةبنابسحتالى داو اد هل لاستف عب رفثآ

 ىلعل ف:دلا دوحأ لاف مان أةثالثةعاتلا ف ىلع ماقأف ض رالا ىف لقملات شاك هراط_ثأااسمو سءفتو

 هلع كرتفناوالا نكد ىتح هل لا ةمكماح كل تةككن أل >ال ةفما لنا دنع: رقأنأدد راىرصملا
 دادي ىف قش مق هسفنللا ةفءر دص ىاضو هملق ٌضءةداف مامالا نمأم وبةعاتلاىادعاتناك العنا م

 علاوو همفىدغتو ل دفان اكد قولا طسو ىف ىأرف قاقز ىلا ناز نهراسسو جرف كر دس حرشفي
 هلءاد لكءاارخ آونينث نين نورئاسس مهو دءالاو دالودا اتاطن رشلابا دمع نعبر اباذأو هب دن لسعد

 بالذ سان اموةددر زودال ول نم ةدعمد وتب هذلابةءاطمة دوش امهمأر ىلعو هل ب قوق ةيك ارهلانها

 همشل ار 5تاماتئرملا قه زلااءلع نك راف ن اسما ىلا همار ناوي دللا نم ةلزان ةلءلد تنأكو

 هءلعةمئالة عاما أو كلذوة#ودالون نم طد رشو سرب وهعامع هءلعودرعو هلوط ف فندل ادجأ

 لءرل|تدرمضف لهرت 2 ت رضح أو تن زان تءججاو ناسا ىلا تراسف هءلع دهشنالو هل دم

 ىو تت ىأىأاب 3 أ اهني دعسو اف دعس ىلع تل اعد دعس وى مصل ىلع همها نأ ام !اطق
 تيرعأ كنا ععمينأ ةفئامنو فندلا دج أ هيشداباش مويلا تدأرانأ تلات تذقأ| اذه تيرض نحل
 ' نيد رالاراث وه ريمكراث صا# نأ ل_>الاةصتماذعم بعل ونابنا ل_تد.ف هئاءدصو فندلاد_أ

 ”00 نطاو 0 1 ْ
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 ءاقسلا ىطعاو هسأر ىلع هطحو هل.ق ب اتكلاأرقالف مأل_كلاومارا اوهاذه ةعات كلرمعدو ةءازج و
 ملقم مطعم مكمدوأ م4 لاةوربدتاب مهاعأو هنادص ىلع لخدو ةعاقلا ىلا ه-وت مم ةراشي رين أن درع

 اعارذنورثعو ةسرأ هلو طاذقلادوع نم قار زماميف ةءلعذخأو ثور طواحطشم سراو سلع تاك أم

 ميلا لسرأ مالا ىلا تاسواذا ألاف غرف دقن زل اور فاست أس قنلا هل لاف هطع» ىف تش عءوهو
 نوعب رأهعمو راهاارد_ذءاشه_.فىأرف ارا سءا.ةر ىلا هلم لاح كاراسو م كح فكمام

 لوق.وهوامماشال-برعمد-ةهىارو ص رالاىلعراعتلارد هاش لوجو مهو ةءاولج دقارح ان

 رار

 تاكوم دّتاااذه عمال |ىرفس نسال هسفن ف ىلع لاةقهومتشوهوءسف ىف لع أس مكنمدحاو نيلاعأل 1

 اد.حوْكتءأر ىبعان هل لاقف باطتئد ىأ هل لاقو بس رف اع ملسو هيلا مدة كام درمأ ىلع

 نيدلو تيرتك !دقىدلراب لاف كنو دعاس سان كل تام ئثىالوال- ة,نوسرأكتاوحو
 ناقاو لاتناب رهو كن انخنا ىلا ىتادعايفراتسدا امس دسار لكك تنور

 راسو هتلغب راهااردنب هاش بكرواوراسو لولا اول هذ ك دعا ءاانأ هل لاسةف اح ىلا لاق نو هذ
 ىلع طغ موذلا تةوءاعثاو رشواواك أواولزنو لوألا لءةاناىلا هةشءو ىله: ىتاذأأ مدقملاح رغف

 بان افرح ادا |ثاومص بأي ىل عدعقو هناكم نم ىلعماقف هذماس رقمهقملا مانف قات هسفن لعحو ه.نح

 هءلوأانأن كلو هذ + أذاد-اودعار هلءا «سفن ىف لاعثه دع لذ هنند> ىفاءاعذخأ »نأ دارأو م دقملا
 دنع دقروءا.هةرعذأا ب ءر3ةناىلارحاثل1نا اوهدسأب ىلعلز ل هناق ىلءامأوه زحأ ةلمألا هذه ربع ىقو

 هعدا لزب لو حوربو ىنآ ريب تنك نبأ هل تاقزا هسفن ىف لاسقف» دحو مدقملا ظقم الذم دسقملا
 نم لكشف م مد ةعرتلا نول ههب هل اقرعاطكو رساكم .سةءاغاا كلت ىفوةباغا يق ةراةمىل اول دقأ ناىلا
 عءبسااباذاورامملار د“ هاش ىلعالا ب رت لق ةعرقلا وملء عسا ىلا هنوهرب ةعرقلا ه-ءلع تدرج
 مدقأللاقر دي دش برك ىفراعتا ارد ءامراصفةلذاستل!نمهذخ أد ىذلارظتن ىفد رطلا مبلع عطق
 بساع ىلءرطاشا|لاقف وج ىدالوأ ىط»ة نأ ىتوه دعب كددصو ناءاو كتر فسو كعك بدي هلا
 ىلا مدةملاحارف هلة, ك1 مزتلأان أةربلا طق نمنو رهتْئدىالو لاف ةمهقااروو ربخأؤ ةد اكله له

 علو ىلع ماسؤ هءاطمنكل ز] نو راعملاةمق.لاقو !/

 مءفف هيلعت ريصو عسل !مادقدرفتاو هءلول كر قودال و طب رشذ أف دالو نمو دع هرلغ تاءذ جلشملا
 لاقو هنو رظاي راسعتأ او مدةماو نيفصت هوسقف هءذدع نيب فساأب ىربصأ ا لعوب ريضق عوسلا هل
 هاطعأو هءامع نمد هلءقو هنمت> و رجالا ماسقو كءبص تءعانأى دوا هل لاةؤ ىعان فك المد_ةال

 ىلا ني دماعاودأو اونا, ورح الا زعل نى اء-.ج طقساراذب دن رع ءاطعأرح ان لكوراشي د فاالا

 هل اما قدرطلاعطات صاعىود»ل-ره.ةاذار ب الك-ا|ىداووداست الا ةياغ يلااو دوق دادعب

 اداح سءالوهو م مباع لمقأ ىلهن اداو ىلام عاضرح ادا الاقفمهع د أ نيد نم سانلا تاوق مهبلع عاطف

 لاقو هبكرو ىردءلا لمخ نمان اصد ساخاو ا.مض»» ىف .ةء سك رو قارزأ ا عاطأو لج الجت” الم
 ىود )| قار زم برضو لالا نمىود لا سرفتاةمف لجالولاز هو معرلاب ىئز راب ىو دلل
 مهعزهت مملعلاموربك أهننأ لاذ ىلع ىلع اوةءطن اف «موقورلفزف هغامد ىرف «ّ:ور ىلع هن رمضر هرمس كف َ

 بلطف دادع ىلا اول دو ىحاورفا وراسلا «_.لع منأ, حر ىلع ىو دا غامد عز م نيب زاهاولوو ١

 يتءاقن ع لأ «ارمصمح وون نيح م لاقو مدقملا ىلاءاسةاب 'ءاطعأةرحاستلا نعال ىلع رطاثلا |
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 ىفتةطو هلا بار ىلع ت>رسز ة دعو ةدرقىناط عأواناكد ىل ىف #أذ ىلىزح ام ممجحم] ترك ىلاح
 ءاة انس رف هيلع ىبق ست ىتح [.ش ىنتمهطأ له س هسا نبااد هل تاق هر دب نب ناش ىفءاحو مونلا اذه ى ل. ىنمزع هنالءءلع برش ىت-ام-2 لك 1 ل ىللاةف برعثما زوكءلاادساوتيطع دابا
 رهاغلاتقو ىلا لالا اذه ىلع ترسصذ كلة زرب هللا لات ىناثال تف ىنقسا كلذ دعب وأش لك آ[ىتح
 ترف مهته.25 ىرلاىف نوعرس ساشإت اذاودا دؤب ىلا تام نقرلاب تاقف اش دحأ ىنطعن لو
 اذهرءاول ن!ةةذالوفلاودءالاو سنارعااو دود لاو قاوطلاب مهاكو مذا نينثاارعتم| هما عايكوم
 دادغ. مدقموناوبدلا مدةملاةفهتبترئشى أهل تاقففئدلادجأ مدقاابكو «لاقف نم بك وم
 نسحو راندةث ام عابتأن م داو لكنإو راند فأر همم لك ىف ةفءالنا ىلء هلوربلا كردهءلعو
 ىنةسالاهتلاقد ىنآر فندلا دم أ. اذاو مممءاقىل ناوبدل انه نول زان مهو راند فاأ هلم ه] ناموش
 1 للاتين هن عر نرش رمش اثو كالزك رع نانو همك هض ف ماما هتطءاوزوكل اتا
 هل تءكسخ ةني دا اهذ_هىلا كدر ىدسابواهاهأو رصم هللا م> للاتةريصم نمل تاقف تنأن يأن م
 لاقو ريناندةسج ىناطعأ كب اسرع لا ةف ةلدعا او نيدلا نمتاي رهونوبدم ىناهتمهفأو ىدصق
 كادادنب ف تمدامزيش ا. لاتوارا ب دد_>او لك ىناطعأف هءلااو:_.>أو هللا هح و او دصق | هعامت ال
 ىذلا تصح مادأد عب م ساننلا نمريملا بت ايراصو م لع ددرتأترصناانةيقسأا طك كلذان لع
 ةءاقلا هل ترف تو ءادال_لاىلاكااورراس ى مة: تاقفزا ب دفاأ هتدجوف مم ههتبستكا
 ني:ءءلانن ده هد ثنا هرفساادب رأول َتلَقق بلطت ئشىأل اسقف همدن تامقو

 حاب رلاىلءرومقلاناءنبك ه ضرأ لكي بيرذلاتاماقا
 حاورلا ىلع بير غلا مزعدقل 5 هانناممد_م خرا بويه

 لاو راب دةئامو هل هب ىن اطعأف ىلا..ع ىلا حورأ نأ ىدارمو ريصم ىلا ةه>ود.« لفات انأ هل تلقو
 حاصلا دازر هش كردأو « معن هل تاقفرصم لهأ فرعت تنأ لوف نيش ار ةنامأ كم لست نأ انضرغ
 حاسما مالكملا نع تّدكسف

 دجأن ا لاقاساءاقساا نأ ده_..!!كللا ا ومأ ىنءاب تااقإ ةئامع.سلاد عب ةرشاعلا هللا تناك اذ
 ءاقسلالاترمعم لهأ فرعت تنأ لهفةثامأ كعم لسرنث | ا:ذرغل اقوراذم دةئامو لد ىناطغأ ف ندلا
 وهو كاءاع لد كريمكه أ لقو ىرسعملا قدس زل ىلع ىلا هلصوأو تاكا ااذ_هزخلاتق معقدإ تلق

 متيطع أةنويدلا تايرأ ىئآرفريصم تاخد ىت-ترفاسو تاككتلا هزهتذخ أفةفمادناد_:عنتالا
 با عشا هل لاةفىرمصا ى- زلا ىفع ةعاق فرعأل ىنال باكا !لدوأ لو ءاقستاع مم ىلءىذلا

 | اناةءاناءاطعأف تاتكملا تاهت ف دلادجأ مد 1ناع لّوأ صرصا ا قمه زلا ىلعانأف اذ. عرقوأ سفن
 حاير عم ريس قروىلع « حاللا نس زاب كللاتدتك نيتيبلانيذههيفىاردأر قوه

 حان لاصوصةهريطب فيكوه اتوئثترطارعطأىنأوو 2020202
 تدصقت ىناه.ثالعت ىذلاو ىرمصملا قءدزلا ىلءهدالوأريك !ىلا ف ندلا دجأ مد1!نممالسا ادعو

 فل ىلع ممتاج نمو هئايدص ىتتعاطأو ها حلاب هتنقد ىتدفصانمهممتمعاو ىرصملا ني دلا حال_ص
 دوههاا ىعارت تنل نافريلا كرد ىلء بوةكمو ةفيادنا ناوي دى دادغب ةايدممدةم ةفرظو تءاونو لولا

 1 هيكماحكأ ب تكف ةفيلملا ةمدخ نم كيرقن دادغب فافصتمبعلت كملءا ىدنعَتُت اف كنسو ىف ذلا
 ا 59
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 اهدو»قل<##تاه>وا معاطأب مهاعو دما لا 2 لدرس ةلاا ا

 له لعن الدال مل هقاطر لاسرا ىلا هفرلدلن ا جاد :«اعراناوبدلا عاطت موي لكتراصو ناذلنا باي فاخخ ا

 اقاطت ل ءالالةداذاتن اذنانو هر <نوفقاوا دمع نود رالاوراهنا اون :1ىلاناوبدلا ا
 لحال بالكل

 قءزلا ىلعرمأن م(ناك امامأوإل دادغب هذي دمى ةلاتححلا ةلءادإ ىرح اماذه لالا, نادنا سرك نأ ٠

 توا ور ناو دم ىرصل دل الح ىه لحر نمز ىفرمصءارطاش ناكهناف ىرمهللا .
 7 .لعنوشةفرفاسمبف عقب هنأ تكون :ظرو ىبعر طاسشلا دياكم نول هعب ىرمصملا نب را حالد عاست ان اكواهأت ا

 | .ءااح ت اكىنعر طاشلانأ م ىرمصملا قد زلابهومقا كلذ لأ ند قد لان رعاك بره دق هنوددفذ ظ

 هحولا ساعادعاق عاقل سءقنهآر ة5هرد دقاضوهء 13 ضفاف هعاسم : | نس ةعان مايالا نم امو ٠

 ا 4َكذع لوز هنافريصم ىفدقش قف لردص قاض ناىريبل | كلام إلا ف

 كادر دولا او شدا ةنا ل الق راج ىلءرذ امهواغدادزافرمصم ىف قشدل ج رخو ماقف

 ٠ هايل والاد اأن لاقف التان هفوفصةعيسةراإلا 0
 ى>اهعراوش فارئاسلزب لوريم ىفراسوةةراسؤملا نم علط م دوجولا نع باغ ىتح برش مادا هل ا

 قس ءافسأل -رىأر) !تَقَد :لاق هل هممه س اخ ن ندم «مادققدرطا!تاورجالا بر دلا ىلا ل_دو ا

 قسم #ثالو تديح نمالا لايصوالو 5 زنمالانأ ارماع ض وءمأب قدرطلا فلوق وزوكللاب ا

 قءهمكوهعشر : و |١ىف ل طفزوك- ااءاطعأو ءاقسااهنلاراننف قلنا للا بدبلالاردصلا 0

 لاف كالذك ةرمتلانو ا اللا الذ ىنةسادإ لاف برشتامأءاق لاهل اقف ضرالا ٠
 ارانيدءاطعأ م برعُو هنمهذ أذ اءاداطعأوزوكسلا' الو ىةساءإلاةفحورأان' 9 برمثذ أه تن ؟نادل

 كردأو 0 نيزخآرا- .؟ مورا ةصمالغأب كب « معن أ كد منأ هل لاقو هبل ةّد_باو ةهاأر اظنءاقسلااياذأو ٠

 حاسما أ مالكا نعتتكسف حايصلادازروُش ظ
 ىطع ال1 يلعرطاثلا نا د. هسا اا همأ ىلا تااق © امعيسلادس ةعساتلاةلمللاتناك ملف

 ٍ رطاشلا ضمن نيرخ أموقر يك مورا صد معنأ كر معنأ ه لاغواي لتخ داود اظناراندءاةسلا ظ

 ناتميلان اذه هرف لقاك: :مهمأر عفد# هر ,آاعسده#و ءاقسلا تر الح ىلع ضءقو ىلع 1

 الف وطه ال 5 فآالودنعلا كر برغأ

 قددضخألا مراكم ري هبادنأ 5 نكءنالو م .هذلا اطال :و

 ىلع امنا دتاذذلا نازوكملاو مسهار دال :[ سام الغنا كدر قن اف لو ةءع ىل هتان هللا |

 لهةىللةتستئثىالو بهذلا نم ءارانم دلت ا الا ملايررادةم ضال ١

 داتءاسنلات مادام هناف كنم رك أو كن ا لا أىمعصشاادحاتنأر 1 ٠
 هعقا اوى نا لعا هل لاق ىنم «مرك أو ىم عت هنأت أارىذلا نم هللاقتميركالو عام ايندلا ىلعام ٠

 اناكدوالذب و لاسج ةجت ىل فاو تاسفرمصم ىف ةءرشلا اب نيئاتسلا عشناك ىفأن اكلذو سعت عأأن ١ ٠

 امولاج راطقتذخ [ةزامل اعاطأ انأ ىمفن ف تاةقتام ىختسأاذاو ىنةَدسالريقفلا ن نكتاواحا 0

 تعسر نأ ى سفن ىفتأةف جما ىف كلذ عج 1 00 امس ىلعراص ىتح ضرعقا تاز ١ ١

 نم ته ولو باس ىلا تأ دو ىد ىمعاشلا ع 4| ىلاته-وتذ مهملاو مأ ىلع ساس 1 :هضرصمىلا ١

 نءيىناأسف ةعئافلا هل تأرقو تا هن هءاع ىنول دفدادغس نيثاقسلا: س * نع تاس مدا ديلا باح
 كك هلوا © ا 1 7
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 1 اوماطاوه. دأب واهنفمقأْان اثاسؤب ىب هزلا نافذ امو ثن سام زلأوا ةةرعأامانأ ل ةفاسمملع
 ْئدىال هلا ةذهقوط ضف :ذ دج أمدةما زوعلا ئأةفملقتااةذ ضرالااولءةذذةملخلاناوديلا

 قاممط بعالءاءزهتاعاماما لاقو ا مذ و ى ةأوهقردد , هنأت ناموش ندا أهفر ءأام انأ لاق

 ب ةارلثهاهت:ءاواو-وز بئاراسادت رتنأل >الامنذ ::هراطشواراطث ثام.أ نككماو سانلا عئاوح

 عئاود تداعأ تاودادذاسحو ةشلشنالاسققاهب ابها ىلع تقلا زمن امو تا هف فش 1

 و قىههللاف نينمؤااريمأان ثامالا ى :طغأن امو لاةْدّكَد ءافش قف ىهونامالا اهب ءلمو سانلا

 مرات هتبواعق اهباع حا صق هلي ءادتس ىلا حارون اموشلزنف تامالالد دن اس

 ةفيلخلا لب[ّل ىم به ذتو سانلا شئ اوعى 4 لوقا لاذ قوذتلاقف كمن أ ام 5

 ٍ 01 ءادتازخف امسفنالا مولد ال فورد نع ىحنال تناك نافنامالا لء دنءاه تد-دقو

 ىريبك 9 اسثىق.نامو ثا 4 لاف ىو دءأ|سرفوراجلازاج ىلع سان ااعئاوح هةطعأوا متءقرف

 بيز دب ف صنم اذه ع نكءلو تةدصلاسةة مهند رعأأب ىنامافعالا مءالاو تااقف هةعاج تانثو

 ىلعسانلا عب أود ض رهو نس> مدة ةفماذنا ناويد ىلأ هعم ى هوراسو كءمامتاع ةلمجم هو

 ماقوناموشأ» كي فكانت راع فامر داع اراإف هين نيب هل -ءاد م دقو هفرادلا|

 نايت له ارك نى هو ةف.للنا لاةةنامالا|مترطعأ تنأ وفعل اهل لاو فاذا ىدادأ ل قو ناموُد

 ىالا4 لاق مدل: هلاةلءادب تءقلفتلاة كو ةلامحالا تنأ امللاقف ةلءاد ىعما تلا ةف نوعا ام زوما
 ساناا عاتمف عمطل اد ضة» ف صان 1 ذه تامفامانأتلأةفا ولق تمت أو فصان اه دد تاعْئد

 ظ لعأ ى هرخالا أت شاغل نأ وشن س>فصا:هودادعب قاومعأ ىتا !نانلادجا فسانع مس

 ىراج د خااهاذك اماه افاد و ىدب . هللا عرش لاقوراهلا ماقق مهباا سانلامأ أرح تددردقواموهلتم

 دازر وش ةلروأواو نيمل ى كارسأف ىناوكحو ىءارضأ عاف ىرغا ا ند زااىلعتطاس ىد

 اسملاعز اك انعتتكس 3 امصلا

 عرشلاقو ماقام راجلانأدمء_ىلاكل ا || ميأ ى غلب تلاق ة 0 تل اردد هيه ثلا ةلدلا تناك اف

 ىغادصأ فى دأو 11 ىسارضأ ع 1 ةنب زا ىلع تطلس ىن ىر اج ذيخأ اهاغك اماه افاهتدب و دن هلئأ

 الزنو ةفماد ارك سور لزالاواش دا غمار امراشيدةئاعرامعللةفءاذئارعأ نيك

 ا ملكو لعل انةسسالزلا لك اود ادغب لوخ د ىلءماز » لاقو هناصحو هي اوحىودنلاذخأو

 تيدران أو ةقاط» || مك ا كلدع ناكى فأنا تل قف ةلساداب ىلع نت ةخ ىلع الاقو مهاك اوضفناودذخأ

 امك مسرذا مدأقاةقسا ىيداربو ىح - وز اق سا ىدارمودادغب مدت «ناكجوزو لذ اسرلامامج

 راودأ ةثالثيانأبن ل عدق ةفمامنان اكو ناد اةءاوننوك أن أ كب ءاع ىنةأ هل لاق مدان دار أاعةقيلدلا

 كلم نم موب ءاح ةفد اك: ناكوأ» اكتوعبرأواذ,ءتوءب رأت اننا, اكر دتمناكورامملا ه-هفن 0

 ْ مهظدو ديبعلل ماعطلا يطب خامطد_.«ناسلناىفناكواتاوطأ بالك- ال لمعو هل رع نحوس تالا

 ا هنةملا لهم ىنوك-:ئثهنم عاضناو ناسملا كرد اعستك [ةلءلدام ةفملن!لاسقف معلا ب الكلا

 لدغ ذلارصقلا ف نكت ١ نكمل مهن تاق
 ماما ةيدرتمص» و ولمس | رست ناف نانا

 ا

 ا نيسرالات سل ونادناس اب ىلع ىذلارسهةلا ىفاه - اودع جاتني تاوسو كلنا 4رمأف عسولا ىفالا

 1 :عفنرلارجأ ةلدن وةلدب ؛نيعيرالاتةاعامناف بني ز(امأو ]لأ :امزلا لمى ما ااريط

 0 | ناكو



 ا ا ل ا ود

 01 ٍ 0 ا
 ىلع فندلادجأل لولا فنى عمل لاق مهن مدحاول اةؤداءلا فزت اع مكواهاد اانض.ةنوكتفءك ظ

 مسالاو ىلة دست فرك ىلعاد نسح لاهقذ مدظعرمأ ناموش نس> لهو ناموس نس>نورواشت يشأ

 ' هحوتب وةر شعل خأب مقلكت اش 8 فتدلادجأل اقف نامضغماقو راه ذه ىف مها ارأالماغعالا

 ىلاهع اج لك هجوتو مق لكت أ ذكو ةرمشعن للا ف ث5 ىلع به دفةلماد ىلءاو ثمل ةراح ىلا مهم

 دابلا ف عاشف ىنالفلا ىاقزلا ىف ةءئالغلاةراحلا ىفانعاّةبانوكدمهةارتذأو مهو>وق لءقاولاو ةراح
 دج أىلع عل اوةرطاش تنك ناىمأا. بةءز تلا ةفذلات لا ةل 1 دلا ىلع ض.ةلايمزتلا فن دلادج نأ

 ىدوصتمهامحو تنيلات )اقف ناموشن س> نمالا ف امخأ امأنأ ىذداب تلات هتءاسجو ىندلا

ةأو تءقريت وذل ده تسءاو تمام نيه.رالاودحاولا باس: كان طخ”ال
 هعاقول راطع داو ىلء تا.

 راعلارخ 1ىلاام.نطءأو كتءاتن اول-ران. دل اذه ذه تااقواراني دهةطعأو هءاعت اسف نينا

 هرفسناوءالكف تطحو ةءامقلا تر فورا لارا ىلعا رقت ذة[ تحارو اهلا اهاطعأف

 نولءقمءةءاسو ليلا تك ه«ءاذاو ه> ولا ةفوثكم باسل ىلع تفقوو مادمو ماسعأط
 هشتاق

 نان ل الل اق5فئدلادجأمدقماتنأ لهتااةف نيءاطتْئثىأ اس4 لاةذاوبك ةرهام ةيبصاهآرق
 هب اص زو ىلع نش ةف:نو رئاد نفاولا-ةف نوه ذ: نبأ مه تااسقف للا فدل ىلع ىم*أو هتعاسج

 قارا ناك ىفأن|تااةذكن أشابو تنأ نهنكءاوا ماع ض.#:نااندارمو سانلا قازرأ تذخأ

 ىح م نمساأ!تاأسو ماك-لا نمافوةداءلا ذه تدعفا 3 الام ل ن1*و تاو لوما

 ىرطاخربحاو دصقا مت ااقفهينيمت مودا اهتعاجا لاةةفندلادأ الاكمام لاول

 شفي فةدلادجارادت قالا ىف تاعمر بق تاءعام ل مو |
 ادد أهعا.:أ نمرب لو اه د لف هل لد ىلع

 نءو معناه لاقذ فن دلادجا مدقإ|تنأدأ تلاقف ارمغ ةلءجاهآرقهدب تايقف ةميصلا ىلع لبقأ نا ىلا ظ

 نم افوخ انه ىلا هيت واريثك الام ىف ف اخو تامواراسجخن اكىلأو لدوملا نهب رغتلاقتنأ ظ

 هذخأ» ىذلاو كدب اج ىف نر كح أ نأ ىدارموانوناق ىلع ىلاولا لهعفةراملا هزه توقف ماكملا

 ىماعط لكو ىرطاخريج د.مقاوأت لاك اءحرمو امش هءطعتال ف: دلا دجأ لا ةؤهيىلوأ تنأ ىلاولا
 سرش ىل# عجلات لجو هبات أو هتضءةركساا نم تاقناف امادم رشو لك أول دو ش

 فندلادح أىأرواثابرعهسفنىأر قاف 1ةتحار وللا فدك ىلعتاغةأوراحلاراجوىودملا

 لالا ا زهامفتدلا دج لاس فاب ارعمهسفنأ او أر اوقافأ الذ مبا ادضب مهظةرأف نيهفمم ةعاسجلاو
 ان.ناموش نسدح ةحرفانةرهاعل هده ا:ةدالو افاق داطصنلامماع شف نورئاد نقف تامشأب

 لاس وهامندبف ةعاملانبابقناللاقنام و نس>ناكوحورنو ةمتعلا ل خدت حريصة نكماو
 نييملا نس ذه ناموش نس>د دن افا ارع مهواول ,قأ دق موباذأو مون

 راددالافماوقالانامتو « مهدارباىفنوهتشم سانلاو

 ىراردو ضماوغموعْلا نمو « ل_هاو ملا عملاح رلانمو ١
 هههامه.هصالا|نارعالوا ماع شةفتزوةداندومتاولاقف مك ارعأ مءاع#ءا نم م4 لاق مه رابط

 اولاةفْز وقلا فر ءأواوفرعأ لاف ندا اهذرعتت نأ لهاولاةف ك:تاعفام معن تاموش نسل اقف

 تضعبقأم ئثةىالثال لاق ناف همادق كقوط ضف: فنداب ناموس لاسقف ةفرامخلا دنع لوقنئثىأ



 لا
 نيف الا لك الانأ برملا مون زةسالزلا لك ًاهسفنل لوةءوهو راسدادغ: لو ددارأو

 ت0 لاقو اهياع ل قأف ماكس || له ه. فئللو داو هو روع لم ءادساهم دنع لصونأىلا

 ىهل تلة كما مص بسام ن نكسلو ءلراحأ د ةقتان اال لاقف فرعلا عشا , كت ريس فأن أه] تالاف
 مك اسلل اكتشاف ةمنالزلا ىلع ىتقْزب تعقوف تقزيف امش هن م ىرتشأ تفقوف ةسالزلا ىلقي تام َرْوَدع

 ىهواهان|اهتومعطتو لعب ةءالز لاطرأ :رمثعا نوط خخأت كن [تمكح لاقو ىاصن مك اسملارمأف
 همذوىودملا لا ةقولحلا ل 1 هءولصماهولفن اواك أت 'ملنأو اهولغا تاك! ناف ةءولصم

 هذ_ه هلت ااقف كنعاضو ءاهاك آان أو لسعلاب ةسدالزلا لك أل_الالاء هنأ | نم تب امسرعلا
 ىتااباثلا«:اقامدعءاهءضوم هتطدرو اولخ ةلمملاهءاع تيطناف ىذوم قاع ىلا الااولك أ, ام
 00 ارودئاس تاكو وهما تلد وهنأ نيالا معهماع تناك
 (ناك امامأوإ اهرمأن هناك اماذهىوددلا عماسمل قوام اس تكحو ىنوملصا-4 تااستف لاسملا
 لاقو هذ. م-مهدحاو عفرف عاطدقراملااوأر ةهدعاج همن مممدحا واتا هنافنيظف ال ارعأ نم

 ىودب ل+راذ هاولاةف لسعلاب ةينال أ تمض أ ل هليل لك أنام هتلاو لاقو ىو دءل اهراح اف ةلءاداب
 الامسف:نالامصغ ل سعل ابةسنال ١-لا لكأت ةامامتك-كةانأ لاقاهك-ف نمو ةلمادنبأ ىودد 7 , هلاولا.ةق
 0 اير ل» مهدد ءااولاقو اةصْرَم هع ءلع تم ءلف اهلا < لداح ىودم ||نااوفرءفاهلدقت

 نيمدقلل ىلاولا لاسقف م- ماع تيصخ ىذا ةءاسملاهعمو 0 انءلع هللاهمتل امىفوتسأ
 ىلا«زرعىلاولا عؤرف ل..سعب ةيسالزلا حرص -أ له ةلءأ . لك انامىو دءلالاسقذ طالت ذاوموق
 لارتحا 1 ا«نامالااول ةفااذ_دامنيمد.تال لقفز زو.علالدنانو ددىأرذ تايقللا
 يدا ها راو اننا بعلو هن ول ضم دل ادا !قو سهلا ىف كممانر رس 17 نذاولا ةذىرحأم

 ىودملا ناهد 1 ام كانون« سو لاس يديني نس

 ىودملا هل كغ ىلاولا هلأ فك تمالا ىنامثو ىناص> فرعأ امانأ ةفيلدناك.ةريصت هنا لاقو ىل اولا
 نم ةءاسجلالاةف ةءاصناجناربخ ى دا: ءامهل لا ةفا الس ةىال هل لاقو ىلاولا يمعتف هي

 هقيادتا ناودىلا لأب ءاو ن فو كتدوعىف تراسدوكماأ| ااا هانا اكل 'افىلاوأ» كنمالا|ةعئاوح فرعتام

 نومولاغماذن|نولوةد مهو نول قم ةسزملاو ىودلاو ىلاولاباذاو ناوبدلا عاط قدرطلا نا

 ا نينمؤاارمأا لاق ىلاولا ع هم اء ىرح ام ه] ككدسو م متم دحأو لك مدقق مكملظ نم هفءادنا لاسقف

 ْ “ مكاسل مدعام عج نم فيلما لاقف ر اوحأ مهنا عم مهران دفا ان ةسال اءالوؤه ىل تعب و ىلع تيسقاسنأ

 | باص ا ىفامةاعامد_هدكل ذب مزنلأ ال لاقو رانا ولا ست زوععل اب كتمزلأ ىلاوال لاقو ىد_:ع

 مزلأ ن ف ةقرلدتا اسف هءامثو نا اا أاواههضوم ق هتةاعوامهعلخ ىحىوددأا اذه ىلءتءعلف

 دحأ عاست الان مف داادج الورا.دفاأر مش لك فهل تاف فندلادحأ ام مزلاهل لا ةف كريغاوب

 نبذموأ اريمأ ام كميل هل !لاتد_جأم دوم اءةفيلملا لارا دةثامرش لك قدح او لكلا نوه»رأو

 ءلردأو دال ص ىودملاو هيلو كتفي نا م ىلءائاهض و] لا ةفزوععلاروض + كّمم زاأهآ لاق
 حاملا كلا نع تتكف جاوصلاادازر مم
 ددجأم زلال ةفيلختانأ دءءسلا كلا اا هأ ىف :ل, تااق 4: ةان لادم تون ابدل لالا تنك 3
 1 مودع“ اولا هعاقز |ىلاهعا امش أوره لت خنين هزاارجمأ ىلءاوم اود آلا |اتزودعل اراضدأي 5 :رلا

 ١ | نحم

 نايئالزلا



 15 ش 1 1 00

 اهتءاطافرسسلا باين م ىنملطأ قدرساب تلاق مر ضحأ تح ءادنعيلا لفذ اى :رخالا ةثاملاوامميرش 7
 و1 ا اواعص دن تم .ءل ىتةبان تلاقف تامفام اانا تااقفاهتن. .1تحارورات ىلا ا مبا ءرتسو هتع
 رحات ا 1نياونبزملاو غامصلاو ىدوبا اوراسجلا اه هلا تءهوناولادح وز نهرا دما ألا| له هزم

 ةلعدأم قكيىدعقاى ءأا ا تلاقذ ىفرعد هنافراجلان مرضأ ىلعام ىتندأب نكد اوكيلامم مهنا ءسو

 لامعة جلا كل تحرأ 3 « وح وز هلت ااقمونلا نم ماقاسإ هنافىلاولا(امأو) هلل ملا اك

 1 تورد قار اه تايتنك يت فالتلا ف0 ءلاءمىأا4لاءؤزو ىلا نم مهتيرتشان يذلا

 ىتااذلالدلا ةرعلات !انقذ كلذ لاق ن مايل امه تدرت_ثاام ىس ارتانسوامك لاغق سان 1 ١

 : تلاقلاملاائيطعأ ل هراس4لا افا نءةثاموران.دفلأ ميتا اعتز ضرار
 نممدعملا مويلعتدصو تلسرأوراذي دفا[ ىواستةإ دب هيلع دحاو لكى ند ع ىلدلاع1 ان .ًارانأو م هل

 كءلاممةسزملا نب |نومدةماب لاةذرحات دا نياو غامصلاو ىنر غل اوراجلا او ىدوهمل | ىأر ةىلاولا لوو
 اوكسمأن يذلا ةسجلاءالؤهالا اذا رالو كءلاممانه اماولاقفر اند فاأ:زومهلا نم مه انيرتثا نبذل

 نيذلا هسا لد لوقت هب رامجلا تةأومر ىلا تا دو تاسااهناحاناك انمئنا-ميلعاوضءقوزوععأا
 فرن امنولو د ةسؤلاو ١ فص :هريك | د هنامقاو ىلاولا لاق نان و ماد :ءزودعلا موب تءاح

 زاغأن هن هللا نم لحياماول اةفراتي دنا أى -ةعاب مةم-اسصزومعلا نأ م 1 لاسقف كانمالانئاوس

 بارغالل مم انآ نت او متنأالاتيءلا د رطزوععلا فرعام م4 لاف ةفيلخأل كااو نو عاستال
 ها ور ارو در ,ةس نمءاح قد رطظااري :نس-ربمالاباذاو كلذك مه امندم .ةوراسد ىثاكدساو لك

 نذاتتنأ ل ه هل لاقو هماعز دف ىاولاالا ى ماي الاع داس ام عج هل تكحو هناءرع

 ىجوز جئاو- فرعأ الو كت دهعاذ- هه مهلاومأ ذخأتو سان || ىلع بصاتو دال ا ىفرو دن ن أن ئاسعلل

 هل لاو اوال تفذلاو نو.هولطظم متذأ 00 -.ج هلاوك- غي كربخام ةسمغلل لاق خكنمالا
 ران فالى. تذسخأ تح ةسنل لالا يرام ازاسمإل فق نخل

 ءاودن ريما لاق ىلاولانا ٌْمىوعدلاه فد ىفاذلم آو تنأن س>ريمأ اد ,اولاةف مرعلل ممتعابو

 ةرمثع انعم ل _.رأ اهفرعن نحت مهاكاولاقذ كن ءاهف هقرعن نم نكمأو ىل زو علان اعذو ىدذع كارما

 اذاو قرز نوء«داةقر ةرعأى أ ىنوعمت اراجلام هل لاف نيم دم :ريشع مهاطع أفا وكسأ ؟ نو نيم دقم ١

 مثاو-نبالاقىلاولااهآ آراساف ىلاولا تدد ىل اهماو راواهوضعق مهباذاو فاق :ز نمةلهقمتلملدزوععلاب ٠
 الو هذ 1انأناصملا ل اقدغا كد ءاوسد> |ناصسال اقف تدأ را وتنال تلانن ا

 ىلا مو. جيرو ةعاسماو زومعلاذع ًأوىلاولاب كر ءام ايزل انارمصأو اذصخم لمعت نأ ةفاسضع اهنسأ

 ايبلع ظففساو ركملا قف ىل عاملا مصمف اهرعسش نم اوما سقم رمأو ىلع اش ا ىدانو ةل> دل طاش
 ل-_-راذاو نيظفاسحا ىلع موذلا ب اغو مالظل ل ةأ نأ ىلا«:.ءل ىلاولا هحونو ساسنلانمةرشع ٌ

 ةيسالز تت رؤتو دادغب ىفهل لاسةفةم فلا ذهب أ ةمالسلا ىلع هلل د لا «ةمفرأ لوقد . الر مه” ىود» 1

 0 : : دالو| هآرام هر ع ناكو لهب ةم.الزا-ميف لك آوداد_هغب لود ن م دءالىو دءلا لاف لسع 0

 ل- عب ةنتالزالا لك آامبرءلاةمذونب زاواك أةءالزلا هسفنل لقد وهورا سو هناصح بت ردا دن ١

 ! املا مالكسل| نع تتكسف امساادازروُس كردأو « /

 هناص- بكرا ىوددلان ادمعسأ |كللا |اربأ ىغان تاق( ةاهع.سلا دمد ةسداسلا ةلمالا تناك ملف
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 01 ' م4
 ثكوهدتا 1 1110 ام نأ ةةاطمم هل لوقأو هيلا لأ ىتحادسعب فت ىرغلا

 "لارا فاق ىو متساواذرعنم ناكفةاووه ىذللا ىداور ظنا ىدلو اب تلا ف كلاب اما لاقف
 ميكس ىف ىلاةذىراج لوةءىئمناو رام لوة.دعة ناو ىراسج لود ماقنافريجلا ىةد ناكو

 ا دلااأ زد ل29 نبةرمهغادصأ ىفىوكمو نيسرض عاقالا هميطنالو هل ةعىف لدا هناءكلا نم

 اكان تع كاكو هذك قءرابع هن ,طعال ىمزلي ماعلام وص يرغملا لاق ىد :علراج هل لقو

 هءاحاسط فاول هس لاح ىلات-ارزو د عااورأ+لا ىد أو نيرا م محا حر امهنم دحاول لاذ هر امص

 ”" انين تدومذخأ ممكفك ق ماب .|كزءطع الى نا ءسو ه دخلات ريدس#أب ىدذع كراج ناهإلاق

 ىلءهاوكو نيسرمض هل عاقل رذملا ماقو هءلحرو هيدباو طدروهوبعسف مقرف هما-] فرغملاباذاو ةملاظم
 كنا ىدريسخ أكمأ نادل لاق رمالاا ذه ىبم تاع ئثىال كر خاب لاقر ماسقف هكرت مثيب ] ه.غدد

 َتء2هناو ىراج لوقت تروددن اوىراج لو 2:ت9ناو ضهرم تن أوتو مسا كنال لقعلا لدفع

 ش اكعأنا كلا ىما رم تاع 13 بوس هلأ نم ىت هل لاسةو كدب ىف كرا اد_هوىرام لوقت
 ناك دلا كرو نامداذتد ىبرغااووه هراهلا سه ذوا مياعدكت هنن لاقف تااقامع سجل حو ىفتلاق

 عبجت ذ_تاراسجلاووه ىفرذ 0

 ىنلعتةيلامخ هناكد ىأرا هنافنيزملا (امأو) ت !هفاموأهل عقو ام عج اه ت تكون, ]تح ارو هن اكد فام

 ىراجتزخأو :؟ سان ىلع تدصن ةباصت اشار ساي هاما لاقق تاما نإ طا ما لارا

 اولاةزهغادصأ اد وكمراجلاو رانجلاب [ةاءّتم فر ملا اذأر ةنومل.ةءرح املا نباو ىدوهبلاو غامصلاباذاو

 ا ةياصنزوت» ذهنآ هل اولاقذ«ةصق كح ىلر ملا كل ذكو هل ىرتحام عسمجج م4 كفر اجساد تال رح امل

 انااموانلاح فرءنامىلاو اولا و ىلاول تيد ىل موعم حارو هناكد لفقف مق ةرامهلاوكحوأذ ءلع تعصق

 ةرمسعانطعأ نك-اواهفرعأانأراسجلا لا-ةقاوفرعد نم مقل هدأ ءلا ىزئابع مكو فلولا لاسةفكلنمالا

 | هلع .ةمهلءلدزوةااباذاو ع.ملابراجلارادو م-ه ءارو اما او ىلاولا عامتأب راسملا جرف كاعامتأن م

  عابت أن امثىلاولا جر ىدرصقلا كلامتتحتاوفقوذ ىلاول لا اهباوح ارو ىلاولا عامتأووهاهضمقف
 ْ مهنمتاسناف كا ذل ه وا ر وراها مانف هءاناسفت ر وعل !ت امة ىلاو أعممه هرمءةرغذ نماومأت لأول أ

 ظ تلاقف نيبلطت ئثىأ مانت ١ ىلاولا نمأا اهات تااقو ميرا ة دب ءس ىدد تاء88ىلاولا مرحىلاتاخدو

 ا رايد فلا» ى :ه مهل صفق ىلاولا تاء اة فر ذا دموهو موعمب أ كأم ءلأ# هسج ىناأطعأف دق ار | عمن ىح وزنا

 ١١ حاملام الكأ نعت تكسف حايصلاداز رمش كردأو « موب تم حانأ افكسااىلا مهيلصوأ ىف لاقو فنمتئ امو

 ىلاولا مرح تءاطازوقأ|نأدمعسلا كاملا |هعمأ ىغان تلأق تاس ةسءاخلاةلمللا تناك اإف
 ناكو ا لارا لو للا ةرات د ىتانوراس دفنا هثامل هلا ىنم لصف ىلاولا ناهتحوزل تلق

 اذهزومتلا نم تءو» اق كاءاامماوب ىرت_ثن ىح ابيظف محا هتحوزل لاقوران دفا هد :عىلاولا

 | رصقلا امش تت نوعان مهى :د.ساءزوقأ|تااقكءلأ ٠ 1| نأو تلاقذ كلذاه-وز نمتةقحت مالكا

 ١"  كولمترودف ةراقلانماوكالاملانسلاسبال ضرما تأر ةكايشلا نم ةدمسلاتلطف هءفتنأىذلا
 ا نم نساك لك ءالوه ىلاولاةح و زكاة ىراخلاكيلاملاةروص ف ىدو ملااوراسهلاو غامصلاو

 0 . مونلان مىلاولا موقد ىتحىريسا-4 تا اورانب دفاالازوهأ !تطعأو قودذصا|ت مةقرانيدفاأ

 ١ . ىتلا تايرشثلاةلقلا تحت كلامهم مرا دةُت ام ىت د هسأب اه4تلاَقف رامدىئاملاهنمكاذخأتو
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 0 : 3 ب ا
 نال ار

 ةيراسملا ىلع تمعلام ل_همالاةراطش امل مىاداب اهدسشنل تااقو هيلع ىتلاتاسشلاوةحصلاهتدلقق
 تاريح هاوملا قوس ىلاتمهذ راند فاد يك ىلع انهرهراعجتو افصتس ىلد أ نااهتس تدار
 ىدوعلا از_هىلءىلا:2نأالا ةراطش اماهسف:ىف تأ اقف ةفهصن"الم صفقهدأ دقواخءاصأن ذر

 زول !عمدلولا ىأرف هنم«د ىدو ميا ارظنف اهياعهدنعا هر دلولا ىطو رانبدفلأب هم دهنم ىذا

 عسب لو ةعبب عاباذاهراجد < ناكوريثل لام بحاصىدووملاناكوراستلاردثب اش نبا هنا فرعف
 لاف هم« نعتلأ سام نالىدو مبلاةرذ عملعملا تن أ هل تلاقى د سا, نييلطت ئذىأ اه لا ةفود

 ةحاتم ىدواهالمااول عموملاا فه فوةيو طعراتأار دن:هاش تن. دلول | ذه تأ هل تااقف :4

 تزخأف انور هو ةصا.حوواوا قادو امهذرواسأ جوزو اسءدذ لخالد نيجوزب اسنا تافهة ءصل
 ْك_ءلاىآو هنو ذخ أن مهد ىذلافةرواثملا ىلع غاصال ا ذهذخآ انأ هل تااقورانبد فلأن أيش هنم
 ىأاهتتداس4 تااسقفاهنيب تح ارو ةذمدحلا تذخأف نيد راكرمالا اسقف كدنءدلولا اذهذ خو هنمش
 هتنهر تحر هةر ءاوراكلاردنبه امش نبا تذخأف افصنمث يعل تلاقؤ فصانملانمتلمف د
 (امأو) دلل ا ىف ىذ”نأىردغت تدقبام | .تنداسحل تااقف ىدوهب نماسهت ذخ أةرانيد ىاأ, ملا هه ىلع
 ىشءىتكرضلا موو ت>رقو لال .تريملامأى داب تلاقواهت دمسال تا داسئافه راحلا
 ىقاعت:نأاف واه د6 هتءااه تلاستف كل د._ىنسأواهت ديساهفتلاقف طوقا نيطعب واهتاننو

 رغصلا ن مةقر هتدج وف هتذخأف كطوقنىذخ تامذغملا ةسئرل تااسقف تاءنغلل اطوقن ىنتطعاو كل
 تر صفزو أ الو دلولا د_ لذ ةبرالاتازنؤ كد ىرظناةرهاعا, ىزنااهتدم_.ءامل تااسقف
 ىرحام عج هت وز هل تكس لءقأر اسهقاار دن, هاشناذاو نزح مه>رفلدتواهوجو ىلعتماقثناو
 ىأر ىت> هن. | ىلع شام راعلا ردنيهاشلز لو قد رطنم شفت رحات لكراصو هءاعشتفب عاطف

 هيام نءلأسولو ءوبأ هذ أف عن ىدو ميلا لاسةفىدلواذ_هلاسقف ىدومعلاناكد ىلعأن ايرعهننأ

 هل لا.ةفةفيلخلا كءفرصت هللالاقو هب ىاعتهنبازةأرح اتلاىأرا1 هنا ىدو جلا اأو هيه>رفذدشل
 دلولا اذه تنهروران دفا. ْك::.!ةغمص نمتذءازوقلاناىدوهملالاقفىدووما,كلامرحاستلا .

 ىن ك1 ىلا اهن:م-:اامو هتذخأ ىذلاىل_ءانه رىدنعدلولاا ذه تكرتاجنالالا|متءطع أ, امو ىدذع

 ىدووملاخرمصف داولا باث ىل ارضح اف ةئمص ىلا جاترحتال ىذب نارحا:!! ىلا كدإ ودلولااذهنافرعأ

 رحاتلااول أ.فزوأ ىلع نو: نورئادرحاتل !نباو غام مااوراسجلاباذاو نومل عام ىأ ول ردألاقو
 اوكحو ايكا. قا: ل ثيصخر ةياصتزو عه ذهن |اول اذ ل دحام مهلايكخامهقانخ بسس نع ىدووبلاو

 تءاطزوكأ |تعقو ناووؤادق باءثلانىدلو تقل الراعتل اردني هاش لا ةفاوعم مه ىرحام ع.دج ْ

 لاو ةثالثلا لأ هناف ىدو جااامأو «ّدءالس ترفق همال هنءاب را تلارد:دءاشهدوتقاهتمبايثلا
 نم كف له م-4لاق م مع مىنو ذخ مهل لاةفاباع شتفن نأدا رئانا هلاول قف متن نويهذتن يام
 نءاواسممبرج واه ده نأ نكءالءاوسانءلطنا ىدوويلا مل لا ةثاهفرعأ انأراسجلا لاتاهقرع
 لك ه> وتفىفر ذم نب زملادوءسم جاسملان اكدىلءانعاة+انوكيو د رطنم حوربانمدحاو لك ١
 نامز كل أ كن وا 4 لاقوام قاعة هر ءؤراجلااهآرذ افصن«لمعتا تعاط ىهاذاو قد رط نمدد>او ١
 كراج ب لاطتنأ ىنداأب هللارتسامرتسا هل تا اةفهيت اهىراجح اس4 لاق كر بسام تااةةرمالا اذه ىلع

 نب زاادنعكل هتءدوأ كرا واريقفكتدأرانأ إتلاف طقفىراج بلاط لاةفسانلاعئثاوحالاو'
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 5 ام

 سلا اعب>وكد: ءاهتنكسا1 له مان د-او لاقذ اجب .:ىذلاو ةذيصا ا ىلءزوعلا نمأت ا غابصلاىأرا

 زوعلاع ىحنرط ذا هن افوح ا: نسا ام أو أ مام هلو ثدملا نيدصاقا ع هرامد هأءىب م نأ

 وهىذلابوذلا منان منذاب اسمع ىن نأ ز وهلا ترلغتناا# 10 فلا ؛((امأوإ) أهتاس ىب رت نأ

 نأ ىلاهت تا دنيح اس4 لوقب جاتا !نباباذاوروزتل تماةفابلا عبرت لف تالجلا لأ شل رقت
 ََت ملا ىبازعشلا سمة: بوز ل اهنا تنألهذتتامىماناتااقذ كد جو رالف تءاحى < |كمأ
 انأو هصلاو] تاع فران دفاالا او ىلاءةت زخأ ىتح ىلع تدصن ةباصازو هك هش ى ا ىه امهذه لاق

 ا 0111م لوغو الا ناراصف ترم تال مان اروز الف تءاسر لعل 5

  اذاوُكمأكمض-- اف كذمألا ىتءصو ىصئاو> فرع امان هل لوقت ةدصااو لمالاراذبدفلالاو ىف مث
 ْ ةديصا اءأ تكف كم ! نبأ ىلالوق لاف ةنابر ءةءدصااواناب رعوحاَدلا نبا ىأر ةاموياع لخاد غايصلاب

 راجلالاقو سانا! لاموىلام عارضا غابصلا لا |ةؤول ىرحام ع.جرحا د ّءلا نبا ىكحو أسهل عقو ام عمجس

 لاةفن املا لفقأ ى -اوعلطأ هءاصن زووعم له غامصلا لا ةفى راج غأم هصأن ينظعأى رامج عامضأب

 ةيفلاان ب 01 كن :ايرعه-ثم جر خو نسالك تس لدن نأ َك .اعاسبء نوكءوجاستلا نبا

 لفقهناف غام ملارمأ نه ناك امامأوإل رفسلان مأه>وز مو د3 كهد ىن :ًايمالك اكو اهتساه>ورو

 اول دورالا| م متءدكو هءمحارف ىلاوال اهمال سنوزوهأ | ىلع شفنا ال به ذارح ا: اا نءاللاقو ةةءصملا

 00 زحام هلاوكمم رح تع اننا م4لاةةهلااوك ثوار

 زوصأا مامأو)» ىتأد مالكم ةاواهياعنوشةة.اورادف م٠ !اهررقأانأو ”اهركارارطعاو شدا
 كءاع فاضأى ا ا تل قفافصتملعأ تأ ران ةد ان بتم زائل تلاق !هتافدلالا ةلءلدلا

 ! رباكسالا مادخ نمةمدامت نامت سلو تماةفرانلاو ءامم ا ىلء صاع لوفلا طقس لمان اه تلاثق

 ١ هرق تعمد لددا:ةهءؤ ىاعمو شاق هيف شورةم ىقاقز ىل- ءنرذ هام-ه3 فصرأإ ء.ل2: تعاطو

 هسأر ىلعو هج باس: هءاعوةدضقلاب زرطم ساملب ب دلواوفدك ىلع :راحتازوف وقدرت 1

 ردن هامل تمبلا اذه ناكو هف طق نمةهأبع هءلعور هوك بهذ قوط هم .ةرفوؤاؤالاب لاكم شوف رط

 امأدنعناكو مورا |كالذ ىناهك المان ولمس مهو ةدوطةركر تنباضدأ هلو هن ادلولاودادخس را لا

 هادم هىدح ام تااثوةءرادلاث دا: ةأوهم طمثد لزنتوأ ههأعا اطتاماك ةتائغمو ءاسسن هج ١

 ىأاس4 تااقف ةءراملا فةكلعداولا تارت لخ دانا دل ارزولانامث سلاف رسل

 امسفن ف تلاةقؤتاس ئءلاأاه دةعوأم متني الما ل« ءقتلاسقفحرفلا نم مودل كتد دنع د

 نعتتكسف حايصلادا زروهشكردأو ٠ ةيراملاهذ_هنمدلولا اذ_دذخأالا ف صنمامةلمادان
 املا مالكلا

 اهءفنت تااتانزومعلان أد هلا كلما وأ ىغلب تلاق 4( ةثامجيسل اذعب ةعبارلاةلمالا تناك ان)
 اهييحنمتعلطأ مث موشلاةحضفاب كلددعب تااق هيرادلاهذد نم دلولا اذه زخأالا فصن مام هلم ادا»

 راشيدلاا ده ىذخ ةيراع ان وه |تلاتمثةمدشغةيراجلاتناكو راش دلا ل ثمرفصلا نمءربّدص ةقرب

 نمعُس واتا و ىف هىجتر عما وا ماه كا ضو كل تحرقريلت أم . أهل لوقو كت دءسأ ىل- داو

 .ىمدتاهت !اقفاهب قلعت همأر اظاءابطكا هىدمسو ىأاوةب راد تلاقف طوقنلاب طشاوملا ىلع

 0 ” لاا داولاتذخأ | مازوت اامأو تا دوةقربلاةراجلا ت ذأت 3 ىمدظو جور ىدح



 كقول
 م

 ل ظ نا
 ا با دوكتاشنابل لاف هراتناواصامأ لبس لاتحاوراطعل جر :

 مهطباثيعىلءاومتش ادق ىدالو او انشرةوانءثاوح نومل ع نيل اسهملاب جا :ئارانأوةكر هف تاق
 ةءدصملا سرع * نمو غابصلا لاذ[ ءوممىدعتت حورتو مط اثمعامم لمعتوراذ للاازهدخ ان تنأُو ْ

 ناكاماذوءادغلا لمعي حاروهعم ةيكموانعتذخأ مث كاذكو رايس اا رراوسو

 ةيصلا<" 0 امامأو» ىَتأب مااكدلو غامصلارمأ نم
 انلاقف ىنايت أت ىتحس ريأالانأو كملعم قدما غامصا |ىبصاتلاقو ةغي_صااتلخدورحاتلا نباو
 زودلا هل تاق لاط 0 عوبسأ هل س أح .راج ل> رباذا اوهعمصملا نام عج تال ةعاطو ا هو#

 سا دق نيكسما ذه تااقءةرعأال لاق غابصلا نارا كنا لههل تااةداهءاسفرامس ا لاعت
 000 اهءأةمما ارانأوهراسعاتشت نا ان دارمو هقاطأ سك اسأكو نوبذهءلع قو

 ةرغسدل اد أت حورأنأ دعب وهءاركر انس دلا اذه د خو سانام ”اوملا هيلع لجأ ىتدراسملا ىيطدتْنَأ

 د الىذاقلا فرطنهفدك ل رئاذا لجال نان دلاو ىناودخنارم مكة مث ىناودلا فىذلا محزن زنتو
 | تا و عاوخ ا ثددحا اق هلل تلعاو ىلع هلضف ملءم ان امل لاقف ةغبصالا ىف امش

 نهشاع ئُدىأ ىهأ ان لدنع ىلة اه تااقف بن : راسن ؛ىلع تاحدفا مءءىلا تدعور املا ماع

 غامصو شدوا ةأرم اوان نبا 0 امش نيرا ىلع فصانم عسر أتمعاان است او فصانملا

 نمدلعا| ف ىثتنأىردَقت تءة هدام ىف الا !ةفراجلاراج ىلع مهعاوح عسب هك تة-وراجو

 00 ةرعئذلازح ال1 نياو هتأرعا مئاو- تذخا ىذلا شرواشلا
 امأوإل ىفرعي هنافراملا با .سالاسسحأ امانأ ىتننادء[تلاةفراسملا ب >اصراسملاو هنن ةعدصم نم

 ىأ أرق ةفيصا ىلع تاذو همدامت سأر ىلع هلو معللاب شمعلا دوست اسال 0 < ناك م

 راجاب كدب لا ةىد ملوى او دنا قرسكيراسجلا

 رتل د ىدىف هل لاقف كل ءاع ىاق لءماب ةمالسأ | ىلع هن دما راسملا هل لاقوراسلاهدن مفرف

 ىلاودنار.مك ىترمأو لت اا كم لا ةفكل لاق نمهإلاةفكراسعةاو.تك وا سافم ترص دق دأ
 0 ا هعبلا ب هللا لاقف أش ةغيصم ا فد ا عرءاحاذا فاش كلا نم « انو خناندلاحزنو
 مث ىراج ةعيسضأب : لاقؤر كلا كد ذ ىسانلا لامو لاب عامّضا» لاقوه دس هردصقدو نامز + ند

 فرضحألوقي و همك-لي راصوراحلاب غاب هصل| ادد كمأن مىرامح ىل تاه غامصاب غامصلللاق

 نءمتلدف حايصا ادازر مك ردأو # قا :اللنأ امهياع تءمجاف راس ملا ىنرض> أهل لاةفزوقلا

 جحامملام لاكداا

 راجل اوراجلاب امن غامصا ناد عسل كالا || هعأ ى :ءابتااق 0 (عيسأادموةثلاثلا هل ءالاتناك املفؤ

 د>اولاةو قث النام ماع تدع أف همس اص ىلع ىب عددا يهدر لكراطوالو اضقو غامصلاب قلعت

 نظأ ىنالاقو أ ىرجب ام؟ مهئ دحو ةءاكدحلا 1 كح أاناراسملا ه] لاق د لما ةداكسملائث ىأ مهنم
 اذ_ه ىلع لم هنال هنمىرا.ج باطارخ” الاانأو تتام ىمأ ىللاقوهردص قد لعما دنعروك# 9
 !متنماتسانذالاهفرعت تنأز وعلا زهودم هما سان !١تل اقف ىلع ىراج عضد نأ ل > ال فمما ا

 قدحاو لاةفاهتنب وااو ىه موءلا| ده ىف ىدنعت تابعا اواهذرعأ اللا ةفاميفىذلا وةعمصملاىلع ٠

 الاوراجزوقلا ىطعأون أه طاامر راجل ناللا ف هءصأ اممألةف غاب صلاة دوعىرابملاناىتمذ ١

 ا علل ا ع 'ء



 ديل 1 ننال 07000 / 5 85 دال 1 110 100 2100 8 وود

 1 1 11و تام عل اووف دب رعت ناك لذق قو اذ !!نباب نيو رثندأاه سفن قزوهتلاتااقو

 1 ناكو دهم جادملا ىه»» لعمدحأو ايف تاك ةغيصم ىلع تاقأ نى! ةمسصل عسانا دلانياواسمل ةعبات

 ظ ىأر 7 :دع عفر ةنرب لا خالنأ عوق نأ .رلاو ننتلا لكسأ بح ىئنالاورك لا ا طق, ىمقالقل نيكس لم

 1 انآ من4 لاتفغارصلاد#م جالا تنأ أ تااقو هدلع تأسودد ءَسدمقٌروءااياذاو مالعلاو هم م

 اذ_هو ىتن.ةدهاملا ةريصلاهذ_هرظنافريخلا لهأ كءلعب :ادانأ ل تلاسقف نيدلطتئث ىأد# جاحلا
 ش عرس ةقاربك اتي نأ عاوةريثك ”ًالومأ ا. ماذاتل 'رمدوام هتيم راثأو ىبا شاملا درب الا ناش ||

 كلذ د هدو هن رمعت ىد بد 1ع عقب اع رف ءريغ حرطم ىف ىنكس |س دز هاا ىفلافو شخ ىلع هتملصو

 كل دنعنكسأ نأىدارمو هريدلنا لهأ ءلعىل دفن اكم ىلع سة تعاطف هدف ى :كساو هملا وح -رأ

 ةقمطو هعاقوأت 2 ا لاف ةريطذ ىلعة دب زكةءاس دقهسفن ىف غاسصلا اقف باو د

 روش همظعم ىبأأب هل تااقق هلنلا باتا نيحالقلاو فويضالا_ممناكم نع ىةتسا امانا ن نكساو

 0 ال كتاملو كدسواذنماك رشم فورنصلا ناكم لع اقءابر غسان نو تءملار عن ىت> تارهوأ
 1 رن اوريمك ادحاو عا ةاااهأ اطعأق موعمم اذنوموعم لكأتم ماه حر3 انفو. نوكت كافومذن أ تراطفأ

 يس :اذل|تذخأؤ ةةءطالريغصااوةع اقأجوعالاو تسرب كلا انفال لاقو يوعأ أأاحاتةمو اريعص

 ةنفصلا د تاخدو تلخدو ه:هقفق ام !|تأرفىاقز ىلع تا.ةأ نأ ىلاوحازا| ني! اهءازوو ةءيصلا!متهمتو
 كرا ازاىل-و ةقءطلا ىلطأ ناك از دعانا كا ف تراثا وتالملا ىلا عشا ترباذه ى 0

 ١ دءقا هل تااقوزوقأ | هدا درس فرحا || نبا لمقأ ةتدهقو ةةءطلا ىف ةروصا|تاخ دف كيلا ىج

 تلاسةةهءمصلا ىلءزومتل|تاضدو هعاقلا ىفدهقو ل دفاهر هه فري ىتنس كد "0

 تااققذم هلع ىْدد كى ةةاناق تلانفو سانا: ىح نأ ل .ةث اليل اأروزأناكدار ءانأةسصلا هل

 نافيشلا ب ءةنوهو ناب رعاسمتادءا2ثنمافيصفرمداللوباىدلو كانهاس4 تااسقف ل ماهل

 0 نعل تنأؤرب رملأا مات عطقب واهتذامرشنو اهتلحذ أب أ اروزملا كل دم كلم تنم تاخد

 ناقل أواهأم ازودقلا تطع أوتا. ٌءاأوهعم صااةرمصلاتعلقق ىروزت ى 2 اهافذرسال كادت 2

 ١ ساسءالاو ص. .هقااراماذو تءاطو زوهلا ا هتذخاع ةكربلا كل لصف عشلارت هىل- ءكالا وها

 5 َى »كرد ند اا لاسةف ةيمصاار الغ نأ ىف هن هندد وفرج "تتار 0 ملال ىلا لحم ىفاهتأ مدحو

 تود نأ رياح ا« الور لارا تعال تلا ةةّكْل افرام رع

 ىتبلاولاةفكللع ىنو دسك سدر»أ | د ىف !تيطخان أت اةذ كذع ىنول ف ىمالخاد كوأر مهءال

 ناب رعتنأو الاكر ظذت اهيلخأام ىنأاه تفلقن ىتممدحاول كح وزت ىتس ل ةنوثم نم تبعت كمال

 ىناف د نم شال ه] تااةفهضفلا لثمامهت أر فهءعار ذنعم.دكو ندسادلا نم هتابذوعأ لاق

 روع-أ اةورغلا عاقو ىب قرط ظزدأع ىلا لاةفاناءرع لل أرظنتام ل _ههناد رعاهرظنت ُلعءدأ

 ا ش تاق ع 1ر7 ليلا طسو لس ايبالاو نس دفا ايراس اسال نسعي هصاسملاو

 هبتحرخو كلذ عرج تاجو هءدصلا او ىلع |متهضوواهت ذدخأو كالا «ظفحأ تح كاي اود تاه هل

 )الا مالكا تا حامصلادازرمُ كردأو «اهلسس لاح ىلا تحاروا. مباع هئاققو باد لان م

  عئاوس تدع أانزوقأانأد.ءساا كلما اجأ يغلب تلاق ( ةئاسعبسلا دعب هيئاشلا لم ءالا تناك!

 3 0 وال سلاح ىلا ت>ارؤاه_ماعساساا د نلفقوةمصلا ئاو-ورحات هلانبإ

 4 دحر



 ل ا نا

 ةاما ىف ىمأان تااقف كر دكت رم ورا 5 ارموةردكمئلر أانأ ىتذباد نكسلو ةئس
 تال تا ةةرقاع تنل لاعف معلا رشة دالوالا أر هى رع جا و 1 -و تفلح تش ذأ

 دخن و ىنةلطد نأ ىم ءأام هفئاخان أو كر لع ٌوزتأرفسا|نم مع.-رأ | لاقو نا» 2 جرف ل, ,تال ل

 تاو :مدال .ااولاملا نوك-اءىربغ نمدالوأ هأءا اذافةعسأو ةءكماحواعو رز ا هلت اف ىريغ
 01١ اواو وقادر تراب الم اكن ه كف تالملا ىنأ ىذش نعاءعتنأ لد ىنانام

 شاد زول ا 4تااقفةءنومالو همز مال تجرخام تاخد مون نمان أ ىب ما تااقق ل“ 21 غاف

 رانا مكح وزءى < نأ ىسعمأ ىرذناو « ءاء تاج ىمرأو تالا انأ كو زاو مالا

 ىبأ يشل! شد ورد قمار كذوأ ىنناناك ناه.:دلو ْئدلكو دل ارو أ تذمر ه:مىل_.هذ عما و
 هيراعأل تاو بالا ن نءاه دنع ناك امرْسْفأت سلو هءد حاوغاصمتسلو ةمصلا تاق تالجلا
 نبأ ىلا اهلا ةؤساوملا ىلع م اهلباقف تازن مد, اد ةعاطواهومتلاةف تدملا ىلعكلر ,ظن ىقلأ
 5 هنا ىهزل. ماما موص باوملالا_ةفتالملا يأ ءّسأار وز 'ال:ئارانأ تااقف ىف درسا»

 يهذلان ءريناندةثالث طع ا الث هلا بات نءىت دءساد ىهو ةءالولابةن ”العوعا ءاوالا

 ظ ا الاسر ةددلارزوف احم * جاد ى :|تإع 1 اس! نأريغ نمىلع تةشاكورجالا

 تالهلابأجشلان وزنا ى هان هلل اعاش نا ةءصال لوة:َهلا ةلاةلمادلا روكا اهعم ىد دهرطلارش 2

 ٌكءمسالو يشل اذه ةكربب نس-ريمالا كوز 4 وىلاهت هقانذأ نأ. ,تورطادل اربد كل لم

 اهبايثذخ آواهيرعأ ندأاهسف:ىفزوهأاتلاق ٌمىمأا*هروزأ اه ت !اتذ كلذدع 4 ارطاخ ىذؤ:ةأك

 "ادا ند راظنتامردقىلءىثارو ىشهاف تدشماذا ىذباء اس ت !اذ ةرداغو ةتار سانلاو

 تس ىدن لش وى هيط»ب رذنهء«ءنأك نملك و ىل-ءامبهر 0 اءناك ن م لكو ةريثك لج

 نشتصوقعلاو نريلا اهطذناوراعتلا قوسىلا اةاصو نأ ىلا ومادة زوقلاو انعاش

 راصو ةلءقمةسصلاىأر ةهمذرأ» ت امئالا د ادعام ن اكو نس> ىددس ىههارح أن نبان اكد ىلع ترش

 كءااع لدا نع نا لاا ذه ليد زا: !اقردنسملا تر عزوشلاكلا :تافملا.4ةارزشاواد

 زوغأ اهتتأ محةريسح فل هديةعأةرظترحاتلا نبا اهرظنفرحاتلا نب ان اكدما دقت دهقواهرمأ تاما
 تااَقؤ ىممساب كاعأ نم :اهل لاو ن..هعرج انا || نبا نسمح ىدس لوما تنا له هل تااقو هءاعتم سو

 0 ارثك الامان 1 لسو تافار .اناهوبأن اكو ىف ةميصلاا هذه نأ ل ءاوريمنالهأ ل اعياد

 هراش الا تءاح دقو م عو الد طخكالو تلد .اسطخاءالةءلاتااقو هغلاي '

 نءثاناكدلاضوعكاعقاوامسأ َ .طعأاريقف تنك ناوا- كح وزا فأ ىرسفتد وف ولو

 ا4لاقوثءاسكو سأو سدك ءاشاكنالل ىلءنؤ سو رعهللاثل أس دقهسفن فرحات ءلانسا لسة

 جو و زئاالانالوقأ لب ضرأ لو كح و زأ ادد رآىلنلاتاملاط ىمأ نان ىف-عهب ترشأام من ىأأب

 راسدفاأهءمذخاو اهمم ماع هنأ 0 رام ىنعمتاو كءمدق ىلع م هل تلاقف ى, ءرانن ىلءالا

 انلامالكلا نعت تكسو حارصلادا زرمكردأو# هن رتشنف اشجان لا 6 رهسفنىفلاقو
 نبأ نسل تااقزولا ناديعسأ كلان هأى نان تلاق 2 : امنه هنأ أكمل كوالا لالا تناك 3 ظ

 ىلا باتقاع ءرهسفت ىف لاقورانس دفلا<:مذاواوهمماَةفةنابرع كلامي رااناو ىعتاو نسل 1 ١

 نيعلاب اهراننت امردق ىلعابنعاد.سب اشام نكزوخملا! هل تلاقمثد ةءلادقع مولعم طخخو هب ريشنفئث ١



 لين ف وا هات نا ا روض ان ناو ليان ل عوج

سمب رثمال-رورعرم نه ةيتعبارصوقمايابتأرف شورذم
 سيئرلرادلا كلت تناكو بام ايافقاراياوبا

 نسدريمالاب هن ناكر ةءماو ةيكماحودالب و ع رزاذرادلا بساع ن اكو هفمااتاد ذعوسشرر اذلا

ام < ن اكو هلم هءمص:احوزنمن اكوهتإك قمست هن رض نوكل الا كلر هام 3 ,طلا 7
 تناكو

 0 انا :ماطنأ ىلا 5 + ل 2 8 1 2قأر 3

 احا هم راع قايدع واتا هتأو رسال هنأ هتلحا_مهتاشد مل
 ىلا ماي الا نه 2706

لو هعمربمأ لكىأر فناوبدأل
اسلا لد دقن اكو نادلووأ د

أرفن آرااق هد قوق أرو م
 رهش ضادى

 ىف لاس قفاه داوس ىطغ هنود
زرال لا | له ًأىذلا له« سف:

 هتسو زىلءع لد عادلو كق
 ظارةموهو

 لاةذئثىال هلتلاةفاريخ تدأ رام كتهأ رموب نمىادق ن محورا لاةفرماناءاسم ]تاتو

 دل ره4هددحأ 9 لكءارمالاتدأر مول |ادد ىفهكءاعج وزتأامىلا ىيتفل» كءاع تادخ د

 ا كا ناوهالاتقوخان يلع هللامءاهل تلاسقف ىنم ني |. الرقاع كاف ىلفمغ

 لاةفدالوابع ىحالو لدى ال قئارك سس و سطفأ لد: كنالك :مةقاعلاو نذىلامانأو رقاةءلاو

 نم ةءصلا هذه ىذخأ: نأ ن م منصأال هلمادأب امسقنل تلاع ةممئمأن اشو هعيص| ماع ترظذفاهتأرف

 ىصقلا كايث تترك ذر تةقون كلذ عج ىذخأتو بامشلاو غاصملانءامب رهتواهدبوز تدب
 ةعمممروت نه ه.ق هءددام ضءلا با هلا نهه_بالىهرزوقأ|هذ_هةصلاتأرف هلئاهتاتلاقو

 ددملا ن ههنن ئتااقوناّمءطا| نمةراسلاءا سن تلطف هنن اءامل وأانأو يضع لوقت ىهو ةءؤوصلا هدوم

 يشل دب ىلءقىلزنااهتد راحل تلاقو نس ريهألا هج وزذوناخ تكمةرونلا اهو نم ١1 هده

 اقوه دب تاءةو تازتفاهم كربتنا ةذعشلا لدي «ءا+ ه] لوقو تاونا ل
 كل لوقت ى دس

كردأو «اهب كريتذا ىتدمسىلا لخ د ةذهشأ هزه لن
 حابملا مالك-لانعتتكسف حاصلا دازرهش 

 باومال تازئاس1ةب راجلا نأ درعسأ | كلا اهعأ ىغلتلاق (هثاههمسألةمقوملا ةلمال تناك ااقؤ

 باودلامدةةقا ن1 اعل رب لعلاج كريت. ىتدمسا ل دي هزهشل هزه لخَكل ل دس ه] تاو

 ءاماوالا نم ظرهلمو بود رج الاتنأ ىئوذو ضقتت الل ينعدعبا هل تلاقو هدمؤ اهدن لءقو
 فرهن ملوارم ع مناكوريمالا ىلءرهشأ ةثالثةرحأ ب اًوءلل تاكو ىلءانأأب ةمد1ناهذهن م ٌكَمَدعت هللا
 اهذنك نم قدري الان ذ تأ كب كريت الك ةدرب نه ىمقسا ىئاأن ا-4لاةذريمال !كلذ نماه ماع نأ

 ضرالا ىل_عرنناندةثالثلا تازمق ىد ريالا مق ن مةفدللا تزاطئتحاه د, تزهوءاو 4 !ىفهبتمرنو
 ىل-ءتفشاك امئاف فرصتلا باحأ نم هذعشأ|ه له هنن ئُد هسفن فلام واهطتقتلاو تا

 اس4 لاقو هدب فاه ذ_أ مءاوهلا نهري اند ةثالثلوصح ىف ىت فرصتف فور هلل جات شىفأ تةرعو
 نم ىنأف ىعاه دهدازومتا | هل تلاقف لقب ربانم ضرأل ا ىف تءو ىتا رين اند ةثالثلا ىتااماب ىف اخ
 نءهن ئ:لاةةريمألا ىلع كل ىذلا نءاضوع كفن ىلء اهب عسوواه خا دب مندي نول ةشدال سان

 ةيراجلا:ديست أر تل داق اهتم سا اهتءاطأو اهدي تاءقةمراملاباذاو ف شكلا تاي نهاذهوددملا

 ةروشعألاّ ل تة-امانأ تبان اه تااسةفاه دب تآءةواهن تمعرف مالطا هع تاك ةئاَرعَل اون اك

 ” يانا
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 س+الارطتأالف قام مدأوةذلا لك أمن ءالا لك امانأ ىتءاب تااستف لكالا اس تمد
1 . 0 1 5 



 تاسسالا ذه ةةرولا روافع بنككرعشثلاب سا ماشا بلع س 0 رماح قران اقل ] ١

 ا
4 

 ليلا

 دسالاةءاغىلا يس نأمزدلاىذأ « يعيش ب مراصتلا ماكدا دعب نما

 د_بحلاولرأ*ه عظام _هاجالو « هل_ةع تملا تان نمانأالو
 2 دسجحلاقرافناحو راد, فاكو ءاعئاطكتءفودقجورتنك نا

 فيك هل لاقمثكلذد». همفشاو عاش سا ىلا دعب لوهتذ طق نمت: باوجلا ىلع :رصات5لا والف

 ءأهللاو ءلرتةءريغ ىوهلا, ىلةعتاللاذ 5 أن متصاخ

 1 هيو هلأ ملا نإ الا عمنامو نحو ف:دلادجأةب مك ٍِق

 شخ ةوفندلادجأ مد ل رجلا نوح ل كدلك ا عسلاكملا ا اهمأ(اضدأ لك يو

 د أ ىلع ةفيلمللا عاد تأأَذ به سف ةء٠ .علاءذأام هلو ل_ء-وركم مىدحاصاناكو داموسشن ...د هودأ

 لك را اما را نا بح ىل_ععاخو هنهملامدقم هلعدوة ها فثدلا

 ناكود د١. ت2 نمالدر نوب رأاممةمدصاو لكان اكو رانيدفا ارد لك قةءكهاحام م مدأو

 نيمك اراه . دب|ت 2 نمو ن امو نس> هعمو فد :دلاد_جأ لزنفربلا كرد ف:دلاد + ىلءاوتكم

 دقفلاالا نعل ا فدا دهم دقمال هناةفرلملا مراعس> ىدان ىدانملاو مهتما ىلاولا دلاخريمالاو

 ىناكو ةمرحلا امجاوةملكلا اعوم«امهناو ناموش نس>ال اةرسسملا فدا دهن مدقمالو فذ دل دجحأ
 نب زتلاقف كل د, ةاداننأ||ًعم-ف ةياصتأ بند ,زىو-ت تنباسكو دات ملا ةإءادلا ىعمتزوهعةداملا
 2 برق: نأ ادا دب ىف فصانم سءاوأدو راظف زارع نءءاح ف :دلادجحأ | ذه ىعااب ى رانا ةلءاداهمال

 ةاددلايف طاسو«هلوةرمسمملامدةمراصن امو نس عرقالادلولا اددو هزعأ م دعم قد و هفءاملنا دنع

 ىق نول ءمنو دعا ن نوره لك قرا. درا |.ممدحاو لكما كماو-ام4وءاشعلا ف طاوعو

 دنعم] ناكواةد اسدادغب مدقمةلماد جوز اكوا :ءلأ هبل نم ذأ س ءاوهمرح الواذا م اقمال تدءاااذو

 ةيزاعتفنو طرقالادجأ ىكعث رْيوأ ععمو هحوزتم ثدي نفي نع تافوانيد فأر هش لك قفل

 سي ناعتلا لع لمكت تن وفصامو عادخو لسة. اسصتلم ءادتناكو ةءامصتل اندر : ل هم

 لك ف ةيكماجل تاكو ةفيلدنا د: ءاسارباه- وز ناكورك- اا هنم لعتي سلبا ناكود هركو نمهعلطت
 ربط لك ةفملخلا دنعناكو لث 0 رلاو بشك 1 رفاس ىذلا هقأطم .ا| ماج ربت اكوراستيد فاأر هش

 َُر : در كال ذب لعل ف صانموالرح ىل عا هو ةاومال نيز تا: هدالوأن مد>او نهزعأ هتجاح تقول

 جامملام الكا نع تتاكد هذ حامصلادازرهُش كردأو «انردأ ةمكماحانانوكةودا دب ف تمصاننل

 ةءاصتلاب تت زتأ دمعسلا كلملااهمأ ىنغلب تااق (ةئاقسلا» دعست وعستااوةعساتلا ةلمالا تناك الف

 ماا نا نوكستةدا دي ف تيصانا عسي كالذي لعل فان 0 | ىلعاىوقاومال تاق

 .ن-س>وُفندلادجأ فصانم نمىوق[ ف صانمذا دف نيعل' ال | ىتنباب كت ام-وا4 تااقفاشأ
 ارمعكسل الزان س امأ تسلو ةءقوصلانمءار ةولأس | ءاتسلوامأث لاهو ىلع تدرض تماقث ناموُش

 ريئأن دهث الث هه قف تط حو« :هقرأو ا المواق» ربات دخأو ةضر رع ةقطنم تمزحتو فوت ةسبجو

 رفصؤرج طرمأ ارشا مقوم دي قّدن ارت ا طا سات داةدوهفرأ د ربألا مثتطغو

 ب اي: تراسو جتتلا نادم ضك ارباقلاو يدسْلابىطان ناس لاو هللا هللا لوف: تءلطو 5 ٠

 ماخرلابو شوشرم سونكم ىاقزىلا تاصو ىتح ىقاتز ىلا از ن ءثرا فدابلا ف هيعلات فصتا

 ١ ا لا 0



 قبلا 4ك

 الا 01

 ا لك ند حامل ادازر جم لردأ وو راملا عماهارأو والا 2

 ” ل
 7 رق-ومللا ىئشداح رو ىرت « انأول اريدقوك_كقام لكاس

 اهلزنمتف رار ةاهتءرتو ىمادقل تماقف افرصنم تقوةدحضفا فو مالك- !|نعتكسمأو

 |مئاقا ىفاد مم لزأ لفاهوبأ ل ءورهظو عاش ىت-كلذ رثكو ةءو-١ ىدا ميلاريسأو ىلاريست تراصو
 ظ اوصخفن نأ لو كلذ ىلاد» 4 هطغىف ا.غاراميأ ىلا ىذههو ( زادأعمسف ىنأ ىلا كاذتوكدو

 ىقرعف تو.ملا هءاعت د ءأقم ها الاساس لو وسال نا اة كلذر عشا نك-لو تلعفل

 ىقلارهش هتينؤق لال ارسل لالالا هج سا ةريشع انين تاكو فرن أ تلزم
 ١ نأوهءلابوك رلا ىئرمأة ىفلاثندح مت دش توصل !اذ- هناك ر ,لاقواحادقأبرشو بر 0

 1 ىت> ىتمذىفتن ألا ةفهثدف-ثر دم اءداءتساف هيرضح أف هدلا تيضق هيرأ غولا ؛ نم هد ىلع هلأ

 كلذ ثددود._ثرااىلار ا حامصل امصأ الفان ه ماقأو ه«-سفن تداطف ابها !كاح َو و
 ١ زاهللا ل_ءاعىلاسات 1 محه.لع برثو توصل اداءّتسافاسعب حرض نأر مأو هفر اد _ىاؤ
 ظ او ريض ىتريسبالا ضع ملة ةمسأو قف مس لع قافنالاو هتريضح ىلا الك هاواهأو ةأرملا أر اضدار
 ا راشد فا[ امءاطعأو ىفلا نمت ةةباعلو زتن هرم أور هي دن نيد ل> رلازاض> اب دش رلاراشأق

 ١ ةلندمل ا ىلا هلهأت ىفلاداعف ثدسام ْث د_ ىت>رفم> ءامدن نم باش | لزب لو هلهأ ىلا# اناو

 ناو رمنب رماع أر زول ةءاك- )3 ْ نيعجأ مو-اورأىلا هت هللأ مر 1
 ىراصنلان م مالغهمل |ىدهأدقناكت ناو رمنرماعابأري ولان أدمعسلا كاخااهمأ ماضرأ كو )

 هللاةفهتنادنع نموه لاقا ذه نبأ ن ههدمسأ لاةفريصانل اكل أ ه ملف هنم نسحأ ىلع نو.علا عتب
 الخاد نك هل. 1اقو مالغلا عمهيلااهثس ةيده ىف لفتح مث هيلار ذتعافر اسقالابانرممأ زمول ابا: قو

 نبدء نب ذههعم بتكو ىسفت كبت ه# امةرورمضلا الولو هد ده اةاجف
 ضرالا نهرو دءلاب وأ ىنفالأو # م الراسرةءلااذ- هىالوهأ

 ١ ىذر ه-ةمجيعن أ لدع .ةرألو * سس ىو سفنلاب ؟مضرأو

 لجانم*: راح رز وأ تدهأ كلذدع م ا , رح لا« هفاورصاذ هلا نع كلذ نسم

 ْ نم مظعأ هله ىف لفتح اذم الثا دعك نوكستفاماطمف :مانلا ىلا كلذ ىف؛ن آف افا للا

 راعاباريز ولان ادمعسل كلا همأ ىنغاب تلاق( ةئاقسلا دعب نوهسقلاو ةنماشلا ةلمالا تناك الف
 مالغلا فق لثمامتضقنوكستو رمصاسأ :ل كلما ىلا !هربخ ل_مد نأ ف امن ةيراسملا هاا تندم هأاآ

 تك ربالاذهاهعم ىتكوةم راما |متءكتواولسرأو ىوال نم مظعأ ةد ده ىف لفت

 انة دام لا عر مما نارق هاك ارمقل ا ىقتلداك مدقت « الوأآردمااو سوُهلا ىزد 3
 ىنأت هن ره- 1١ تلد كلاب « ثلاث نسل ىف هللاو ام اد 3 ناذ»و روك قفاءمنم مدف

 تاوقز ارح هن .ةدمالغلا نمددنعنأب رصاخأا دنع اد ءأ ضب ىو مثه د-ذع «ةلاكم تفعاسضتف

 كناسا كرمت الرضا !|لاةةمالغلاءادها ىلع نسل ا عرق.ذ لوهُدأ| هكردش نه درك ذا دب عوام لازال
 .داضالا لعلك كنالعت تن أ ىالوماب اهيفةقرو مالغل ناسا ىلعهءلاسّمكو كس أرترطأالاو

 ظ ”ةوطسنمىنخأو :كءاوّك:ىدارفناس>أ ىناقتاطاساادنعت نك نإ اوانآو مب«ن ف كعمل زأ لو
 . كلل اناونالف دنعنم 500 ؛ناداسواوريخص مالغ هاه: م" م م :اعدتماى لع هذ كما |

 770 هءاكج,



 54 7 ا
 ' ا 1

 هيد 12 00 ا
 اتا ف

 وي 55 ١ 1 ا

7 , 
 ا

 . ايضا ن انبلا نكبر ثا ي اعرو حالسملا ترزاع رالأ
 [..كءادو دلتا حاف: ضءضعأ « لزألورودصلانامرتغزغزو

 ل مالغأت تاةقؤنةاحةف !لاةوءاننحت متقدص تاأق ه.ق نكئاع هلعأ نم ىتداءا.4 تاقق

 الوةنازلنا ىف عئافملاو ةقلغم باوبالااذافم د م١ هءاط فان رغنأطداو جرغ هيد نيب ضماو ةعمدلا

 ىنألوةترك  ذ:ؤتفرصنا م ىلدأت هناو رسدابأ هنا تاق طءد ضرالا ىف مأ دع دءامهأ |ىنأىردن
 هةءرزلاداوقراصو «: دعم ىف مدآى لعمان ه هتدن قرعذ | امُثمدنو م هربك ىف سداءا نم تمدك و سون

 1 ©( مالغلا عم قع ىنأ ةءاكح )9
 ىلا اذإو ىلزخءىناموبانأ ا .نيمؤ ةكما ريا |ىلااعطق.متنك لات قدءاابأ مهاربانأ (اضب أ ىكحو)
 مقساارثأ هءلع باش لخدنو تنذ ةنذأتس لم ىف باءلا ىلع ىللاوداعو ىتال-غج رشق قدد
 ىذب نساههذوفراش دة امد ج رخأة ىهام تاةفة- اح ءل|ىلو ل ءاتا لواحأةذ-مىةلنالاقذ
 لود لعجو دشن فام ميند شذأ ه] تلقف ام متلق نم تن ىفاتحل ىل عا صقو ىبماهامقت نأ كل اس أ لاقو
 ' اءلامالتلا نعت تكس حامصلادازره2كردأو«
 انأ مهل اربانأ د مهلا كمل |! هيأ ىنعللتلاق (ةئاهسلا دم: نوعسقااوةمداسلا هل التناك ا

 نيد فاح ىلع:هتواولم# نأ كل أسأ هل لاقوريناندل هن 4: نيد عضوو ىبعلاهتاعلخ دام ىدمأ
 7 0 لوق.دشن اقام متدنأ هل لاةفام تاق

 نزملاة-ءول مد: نئةطَتا « ىدنك ىلع ىفاملا قرطاب هللا
 ىفك فتح ردأولوهارأالف « ىكسقلاذعلاةلجنمرهدلا

 هللا هتدشانؤ دعأ لاو ىنافأ م تام هنأ تن نظىت> هماع ىغأ:هتننغ ل حوذلا همشد انه تءنصقلاق
 ةقمد عصف هندعأر هدر ىتح عرضتمو عضلازامو ناك ولكل ذتءالاق توق لأ ىشخأ تاقو

 ىلع هللات د ءغل سا> و ىفافأ ىت>درولاءام نم هءلعمضنأ تل زامو هنوءفكشأ ملف فو'الان مدشأ ش
 نااوائمَكِلو هءىل ة> احال لا-ةف ىنع فرصناو كلام 1+ هل تاو هند نيدهرينأند ته دوو هةمال

 ىدنع مة:نأ 4و طورشةئالث نكءاود.عأ هل تاةف لاما ىلا ىرد_صحرشن افن هللا ت ددعأ
 ىثد# نأ ثااثلاو كلا كسعام بارشا !نمءب رشة نأ فاثل او كفن ى وقت ى> ىامط لك أو ا

 : ىتوخاعم ى.ةما نيرط تكا سوا هزم تحرج هني دم ا لهأ نم لحجر ىنا لات مك ذلءفف كثب دك

 [ا.وظحالم سفنسالا| ٠ وفرط ديرأ ام نين.هدراغذت ىدنلا«إ نطصغنهن' اك تامتف عمهب راح تنأرق
 اهراخأ مسنتأت دعزلام دن الا ةئرطن احا ىاةءت دحودقو نفرصنا معراهنلا غرف ى> نامل و ّ

 زيارق ىزأ ىتصق تدكحو ىعأ تطرمو ريخ ىلع ا عقأ لذ قاوسالا ىفاوه.نأترمصف اهحادجأ :
 َكعمانأ جرخأو ذئي> جرت ءامارطوسو تنعقت|ام عسب رلا مانأ ذه كاع سأناللاةفىل ١
 ىتارقر ىتو+اعم تح ر:ق سانا! ج رخو قرقتدلا لاس نأ ىلا كلذي ىبدفن تناهطاق كك دارم ل_هفاق ١
 ىلوقىف راقأ نمةيراملت 19 ناهريءرفل ناءقأةوسلاو الا انئءلا3 «-:سباتسا# قاتل
 ' تردلااذه لات نمنسح أد قا ل> رلااذه كل لو. ةمرالاهذهلا

 انودنو هاحزح تدراع دوف 5 تئناو تلقا ادصقأ مس ىتتمر :
 ت.لااذب باحأن منس>أدقل هل ىلوقتااةةكلذا4 تااقواوبا ات م



 نر
1 
 ىلإ نصل 0

 قالا ايلا قدي قاداذاو ير لان مهنا هما ور لاك الا تناك
 0 تانلا لأ ةمقو ادا كن هرغ لءأ ىف: ىف تاق فاو تاءلا ىلع بوي لة دنأ لو

 ْ تقرغ دةورطملا نما هبت جا. مىدلان دهن اتوايسأر ]هرم نك منادقر خلا طرما ياعو ىد>اصن ذاق

 ىنأىدلاام ىتد.ساب اسهل َتاَهف بروك ىل اة ف يه هو بد زاءما نمامياعام لاواميةمكر ىلا نيطلا ىف

 | | سي لفى ومااو اصلا م 'لد_:ءام فصوو ىنءاح كدصات تلاقف لاحرالا هلثمفّك

 ظ حاسما مالك-ا!ن ءانتكمو 4 ,هاادأز روت كردأو 4 كلذ نمتءق#ؤ كو عارسالاودءاحالا

 . ةيراملانأدمه_كاكلاا اها ىزةانتلات (هئامتساادس ثوعستلاوهسداسا |ةلءالا تناك القل
 ١ ءكدداتهل تااقلاحوالا» ذه ىف كد ىت 2 االاام د ساد لاقواسأ جرت قنا ب ان تقرطوتتأانِإ

 ْ كلذ نم تد تخف لوخ عا ءالاوةناحالا الا مسمر قوشلاو ةادصلان د هوو ى :ءاح

 ا "رولا ملأ نم تيساقامد»ب لمشلا ميج ىلع هقتد ملا تاقذادحأ ل ءاال نأ لاف لوقأ تدك

 ١" ىمالغاتلت مكون ةءامصااريثك كءلا قاتشم ىنال كءلاىسلاب ق-أ تك ةعاس "ىلع تأ ط أولو

 ١ 0 ادا ختي ووا جبار لعفاما بس: نأ كرما مثالا حلصت ىدسر اح ءام| بف هنت ؟لو .ةأفءاملاتاه

 ١ تيعدتسامئانسلحوا ماع ناكامتعءزنن أ دعباهام |اهتسل اف سودا أر ةفأن هدأ د .توعدمد ىف

 1 ى دي ايانأ تاقف ى ذي نءتل اق مئاحادقأ تاواذ ُ ةمتتااةبارشلا ثا لهتاقف تأت ماعطأاب

 ل ىعل ع نواس تاقان أالوتلاق 5 , ىنغتاقد,رأالت لاق" ىراو> ضعت :تاةةس>أ الت اا

 ظ اذه لثم فاد حد النأ نقب ءدفو نيا ىناالا|4 ةعاط تحرذ#ىل بهن نم سلا جرخا تاق
 تنك نه هنلاىرجاللوةءوهو اصعد ضرالا طم ى عابانأاذاو عراش ثلاث عاب ىدام .ثام لزأ لف تقو) ولا

 متن نأكل لوفهل تاق لاقت ءماهإ تاق ىناونذذسا تاكد ناواودم“»' ل تدن ءنااربخ ة

 | دق قددساب : انآ تلقو رادلا لا ترضعدم تذ كا قع دع دع تاكنا لاق انسناؤتواند_:عُكتلل

 ٌ لسغواغرطاالك | لكأذم امطلاب هءماع تمزعو هت اد افهيىلع تلا ةفانارنالو هيذتلذ ىب عأ نذيتتأ

 لاقل سوما يدار قصات 3 نوكست نملاق م حادقأ: 7 ؛الب رشف تارشلاهسءا|تمدقو هيده

 0 نقده -أأي  ىلنغ لاقمس ك>رشب تسرق ىدءسأب تأعو ل مدا: ءتحرون -الاوك عمنا تيك ند

 ١ قه-ان لاق توصل | نه ثار تد :غناا!ذدع اطلاو عوسأأت 1ةذ نول لمس ىل :عدوعا !تذخأف

 ظ ءانعلا نس نم ل ألاقفىدب نمدوعلا تقلأو ىمسفت ”ىلات رصف اءز+متو كنأتءراق

 تءئدام اللات نه :لاقأا مكانه قئاوتنأ او دنت لهتلقو ىغتن أ اهرعلاق هد راخئىدتع تاك

 م هلعدب ىف دصتق يد ةةردع ناك نا هاند ان دنع ىذلا تلاقو هب .ىضغماهدب نمدوعلاتمرف أمت

 اهو هرعأال قد درط ىف برضو دوءل | س مفدي دج دومدءاق مداسدتا ترمأ ةدب < .. عمل دو ل

 نيددملا نب اه دن و ىعل : مؤ دذأو :

 فر اع ةرا زلا تاقوأب سيح « فك اعل .الاوءامللغلا عطقر ىرس
 قاوم .أ | ىلع بوم 2لدبأ « اهو قو مال_ءلاالا انةعارأمو

 | لااذهل تددوأوذعاس كلرددهع ا وىد هه رست ا اقوارزش ةءزالا ىلا تراظن لاق

 هد ىو اهدخ ضءأو امدث غزغزأ و اهيدب لءقأت ذخأ اهلا ترذةءاواس4 تفاخ

 نيم ةيملا نب ذوب ىو دوعأ اذن افيد همأن نغم تلقو ىعالاىلات قتلا م



 27 ما

 ةاءارمقلا رثمود ىجأ كذا تل اقوأر زشلا ترف ىاشمأو هيض تل ةورسبلا كلما نم
 هلاقا د _-مجأ تلق بعنصتامتلاق همءااماج ت امو ىعهفأ ار اريغ ئش همس ال درمآ دحر دملا ؛

 نيةرعذ هساتلاةؤذإل ذدرك الت اقةءقرهملا لم نأ طر ىلع تاات يك: لاصولا ليصل
 ترعء*و ساطرةلاو ءاودلا أناهرادلا ف نم ىلع تحاص مدي راابومهقرءاضعلا ىلأد 55
 نعى ىهقرو دم ىفءاعدلا كرت ىد يس عر تا تك و ةنمذ نمناقرطا ناكني دءاسن ع

 الولو ىةقرامدقو ىنقرافتال نأ توعدامارعثأ ىذ :ال ىتتقراف امانا كس م ناكول ىث اعد نأ لعاو , ىريصق#

 اهسأن عما اذ 20 مَمناَتَلا ن ميلدهداع هتفاكت امن اك اريصةنلادح فز واح دولا نأ

 زياهدلا ىلا عراشلا ىف كزام هلا تقول ذر اظن ىد.ساهدارم ىهقأو اوما كرت نأاوإعل كم
 [واعجتو ةعقر ةلرضق لكب هللا نسب كدب طع طامذ نأاه د_:ءكالذ نم لب أو هن مه سقت اهم ىبحت

 ةمحم كلت سا[ ىدمس اسر ك اذ تنأ ىتلا تايلاهلنىلامالا فانني تناكىتا تاون !كا:نءاضوع |
 7 را نا 0 اودع هو 2 تنك هللا ىلا تءحأ ناف ةقادم
 قاقو ساحل اناز دقامالغ تأ رو كول اي الفال 2 تدح وف ناوءلس نب 2-1 ناي ىلاتودغ

 2 , ىسغن ىف تاق ةريغملا نير هوه اذ ا هنع تاس ة هقوفريمالا هعفردق عرب وال اج هرف نم ىل#

 توف بلو هدر و دقوهاذافءراد باب ىلع تفقوودب رات دصقو نق اهب لام ةنمكسملاب لد

 نات لونا جانل ل. ,ةسادق يشأ ىل لاراهأ ةعممهذو اهأر ةأس15 ةعقرلا هت :اوانوءاع دلاىف غلاي و هدلا

 هم- ثم ىدع نيمدشلا: دهان نءرمقلا لع هد زاحى هازا وها ىل اص صن ت تاقلءد.لا ىلارظنت ظ

 اهيفامتةرع تما اهمولرفص! ا هتأرقاسإ فا ,مع ىوم>- أ لاقو ةعقرلااهلوان :ل>وري-غنم لقسم ]

 ( 0 اناا يح ىلع روباااونيتمؤئاربستحر شت ف تئسادساتام |

 3 رحأ ٌعةردقلاو هللا نبأ ة هن ءكءاعامتلاقسأءااوسأ.!تاق كءارواب تلاةفتاةدواماع
 مهاذاو تاخ دفان درفوانأ + م م 1 0 ؛1 كلذ ىلع تزح ممتحرخ وراني دهثاء سم

 ريمأ اب هللأ ارك 5تدصةهحو فدل تراظنأل هقاوال لوقت ىشو هد ١ عوجرلااببنولأ سب ةريض باسصأ

 ىئاقبأالول ىف دس ةد ,ههتلا دهرا رمق اذأت ةءقر ىف تزرأؤ هد رادخلا ع نماسد ردو ةروضل هنا“ نينهؤملا

 اك داي اما كَ ءالظىفىرذءتاطسو كذم لص>!همارطش تفصول ْكتا> هللا مادأ كلع
 هنلاو ىاوه تلاع ةانري_غانملعةرئوئااو ءافولا ةلقودهعل اءو ل ةر هظملا ى ردو نل :املا ْ

 وهاذاو فهااوأد ارولا نماوبلا هاجام ىلع ىنتفقوأو مال-.ىلاو كراتشا نهناك امىلعتاعتسلا .
 ابا ىنةدسةرع مناالواد. ...ثرلا لاق: ةريضاس جب ةزتدِقو كلذ دعنا هتيأر خرا دنا نثالثرادق#

 ٍق( سلبا عم ىلصوملا مهاربانب قدما ةباكح 5 نءكانمو اة اودع لنا
 نمزن اكو ىلزنم ىف هل- ءلتآ ذانأ| هن د لاق ىل_< والا مهار !نب دعما نا كلل ااجأ (اضرأ ك-وإل

 قربسأ أ ن 00 ل 0 امةنراطمالات ؟ ارثو ب صسأ !ترشتنادقوءاتشلا ا

 ريسأن أر دقأ لو ىناودخا نم دحأ 3 حردصلا ىءضانأو ل>ولاوراطمالانماهيفا1تاقرطلا
 هتصْخنت5 اارشواماعط رض أف دن , لغ امد أام ىلرمض> أ ىمالغا تاةؤنيطلاو لولاة د_ثنم ملأ
 سر ذم لالا ل انما سن ايرطلا قاراو تاناطاا ءعاطتأ ل زأ لو ىنمنازر نم ىمنكملذأ
 3 ذ تاق ىهالماتالآ ك.ر كره انذلابةذراعتناكواهاوهأت :؟ىدوملادالوأ ضءءاةب راج

 َُت هلل 1 4 ١

 0 ا ا ا لو ناطور
 010 1 3 7 0 58 د 0 00100 اعلا 50007 0 ١ 0 3 هيا لا 001
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 ىو حو راف و را وات 0 1 0 ءث هّرحت ىنَوأ ف أو
 0 لا نايل الت اودأامناقء.ستس خا دقوا ميثم ا بيد اكأ ىل عر

 الؤماهمء سنه ل سرم « امن ادع نمءزح لك

 تاسنك ماب قيعدق عر اسشلاوزب زياهدلاو رادلااذافا ياعم _.الاسمنم توف دمث نينمرثا اريمأ نا هتموف
 تنرع" ٍِس ىْنأ ىبت كل سَ .اه تاق قرت دج ولا بءهاب نب ز> بلقو عشا دا سأد ىلع بدر ةاسمماع

 اناا ءةلوجتم ى نافيا ىنع ل ءلاتااقاهياع نير وثثءأم ةءرعش» لني رم أءفأ شطع ىنءاصأو
 جاسم ملا مالكا نعت كشف حايصأ ادازر وش كردأو ه دازلاو

 ىناتاات ةيرالان أدر هلا كلا! اهمأ ىخلب تلاق (ةئادتلادعب نوءدتااو ةءبارلاةل الا تناك' ايذإ)
 0 د !رالنهببرأو ىت اء الزب ىدعأ نالت اقىتدمسام هل 2 ىالت [ةودا زلاو املا نعذلوشم
 ١ ا ا دبر م نطرالا اطالع ىتدساب لفو تاقاءاقرلاةم ةمقار 2 0 ىنان كلذ عمو

 ] تلاقزياه دلااذذه ىف كذوقر امو تاقلالدلاو لاككلاو لالا كرام لضغ ل كل ذو مث تاق
 امنة دحتو تاقوالان هتقوفامت نجا لوق ىت دم_ساداسل تلق هز راتبا تقواذ- هو هقررطاذؤه

 0 مك درو ىلع مم لاه خاج دج ىلءاهعومدتخ رازو ادعم ان فيس دع ولااذه بح وأ اثيدح

 | دغر هس عى اللا ىدح ب05 ةطورقوفةناب ىف دغ' انو ستيباا نيد تدشنأ

 ٠ در-ةىلا فارقما ننام # عطاق لاذ نم نصفلااذهدفأف

 ١" اعرووهامأتسحأف لهآ ناطم درعا ااذ لك: عنم باق هذهان تأت
 اس4 تاقق لةءربش نيعوم_الاو عومسالا .ةدأو ىدسح نم حورلاو مالا برهير تهبأقةةشيهارأ

 ا ىرأم لا !اكذاو ىو فاي لالا لذ:_ثم ةيايصلا نم دام لدم ىلع ىناف ىف: رذعا

 ا ضرأ ىف ::2هتا أوىوهللا ل -ءال فد كو ىوهلا ؛ رابتد مشن امةرمشءل!ةقرو نوألا بون هل

 " عج ت فتن دتاو زامكلاو )اجلا هج لالدلاةءاغىفم الغلا ذه ىتدحم لق تنكهقناو تلاقةرصنلا
 ١ ف دلو ره دلا ثارت تلاقامك- :« قرد ىذلا ام زهاب تلق مالثلا اذه فن تتذا ىتح ةرصبلا كولم

 ىراوملا كلم قودهرهع. .||ىراودم نهد دع تو ءدوزورب مول فتن لمد ىن كلذو سمت نأ 5, .ددو

 0 ل هردفأ |نيناقن اع نه هلع ان من اكو ناريس م راح

 ال ١ يله اكو انماعط اموت ممتد نأ ىلا بارع ام :ةانولخ ٌماض:واصرق هطَقَت تداكو ىل_ءاهسفت

 اا نادل اخ نو هدر ةرامواعقوذانأر اق ىعالاو ىعالت تناكو

 'ز هل:غني> ىلعود ل_ دذاكاذك ن ةامزيمق ةيعالا اي اور هلزنوأ ةفس تناك همر ريغ نما ملغ

 لب راع وفاهم ال لدالصتءه ماذا ةء را ا كل دل ظادءاف كلذ ىأرق

 جاسمملام لظا!نعانتكس حا ا.صاادازرومث كردأو »ع

 تااقةيراملاناد.ءىلا ك1 مأ ىذلب تلاق ( ةثامتسلا دع: توعستااوهسماحلا هلءالا تناك إف )
 ٠ ًاناف ىنماينمغم جرح تاريد ةيران عم ينعالعو ا اللا

 'ىلابةكرالو فرط:ىلإر طظاسالف هذطمتسأو ه,فطلت أو هءاارذ ةعأل زامل نين ثالث ذنم نم عشأ
 ' .وهحوتلاقم علان م ماوه برعلا نمأ هذ هأءاك تاقالد اي م موسنالو الور ىل ماكد الو فرح :

 ا هه 0
0 1 
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 ةبواعم ىلا ناورمستك مداع_.سام خصر مهزوجو نامي ذنب رصنو تيمكلانمرضعباوغلطق_
 ناس>او قذر ىف ؛ كرذنس فوأ « دتفنمنمؤااربمأنامتتال لوق.هضاباتك

 ىنازلا نئادلنا ساب ى ذاتك ء ينعارف مارح تدّتأ امو 3
 ناحن هو سنن ءةقماذلا دزع ءا4رظنال الر «ث لت نو

 دقالاقو هأرقف تاكا« ءاااطسو ب واءم ىلا ال_صو ىتحاراسف نماو ءرلا ىلا هءؤدو باتكسلا متو
 ىقاهاثم هر ةنسنخ ةروص أر اهنرا1ءاهراتمعاب ,رعأ عن رالار ؟ذفمطاو ل دع

 ىنا ارعالاب ىلع لاف ناداه تيوس ناسألا هعصفواه د> وذ امطاخ لادتءالا اودَهلاو لاملاون

 اهنع كدوعأو: سن ماهتعَكل له ىلإر ءااب لات وه ملعن امرأ ارب هنأ نسر

 كفك ام هزس لك فلام! تدب ف كل ل هد اورادب دف لأ هر راح لكم راقأ نهناكار اكءااد,ن ىراود

 ا قافااملتامدقناةءوا عم نظف ةقو قودي واعم مالك فار ءالا عساف كينغبو

 هءذهد ثأو او'لروج نمري ءّسسا نوف كا نب ارو نمثل دهن ت وتم لاحءو سو لاب رمش لاق كلاب أم

 تاسالا

 تتكمناربح ىلعداءسددرا « راناابءاضمرلا نمريمتساك م كلم نم هللا كادف ىلا
 رافكحربغىناف تاءفثاث يع اه ىلع لذفتالو قاثو ىناطأ 5 راك ذنو م-هىف مدلو ىدع

 0 هفالذنا نمهت او ام ىد .طعأول نين مؤااربمأأب هللاو لاق مث

 ادازو اير ىل ارغاهاوه ي اداعرالا بحلاقباقااىأ

 لا اوسترا:>١نا أهرب ف نة واهئاط هنا رقم ناوزنوا محةلط كن :ابرةمّناةدواسعم هلا

 كلا سحأن م داءسأب نياوقتامةدواع لاقت ل_هفاىلات كلا اهانأو> َكةراستخ ان اوهايااهازح وز
 هفسعو ك- ليا نطتاورموأ هدتعات ساو هلا اومأو هناطاسوهرو دقوهزعو هفرشف نءنءااريمأأ

 9 لاز ذه تدشن أف هرققو «ءو-و فنار ءالااذهو أ هروحو

 ىراح نموىوق نهءىدنءزعأ « رارضاو عوج فناك تاواذه
 رادو ىد ذعم هردىذلكو « هله اعناورموأ جاد لات حاصو

 ىمنت الع دق ةيككدإ ن اومامالا تاردغا الو نامزلا ةئداحل هاذا غانأ ام نم قاري ماا هللاوتلاقوث
 |هتدومواواةعنمةب وا ممبهت ةءارسأ ىف هممتمعئت كءارضلا قهءمربص ند هىو>أ أن أو ىلء: ال هءوعو

 فرصناو هس وز ذخأوىلارع اللاهءذدو مهردنالآ:رشعءا4رمأوا مافوو
 و (د.ثرلا نور عدم ءاذدعإ نيسد | ةأكد ىلا هريعأ !نبةرهذ هءاكح

 141 ا |قرأد. .شرلانوره نادمع لا كلا انهمأ( نبأ كول
 ار دؤم نيزسلا ضءب ف تحرج نيذموئلاريعأا م لاف نمسحاب تنأأ أو ةان دس لاتو ا مه هرضدأف |

 دءراا ىلا موب تاذت جرف ماقاان ىنرمأواهابةفةدمصقب دب ,رلا نا ءءلس نيد ناح د: مةريصبلاىلا
 اهناك ةيراحانأاذأو ىسةسالريمك بابن م تون دودي د_ُدرح ىباصأف ىقدرط#» ااها|تامحو

 تءلغدق ىنامذص ءادرو ىران 1 ص. 9 اهياع نب دا ةلرسأ نيم اح لاءاحز نينيعلاءاذسو يثني بينضق

 لرطا هاا ىلطأ نطدو ني ةنامر 5 ناي دمص هههلأت كن مل ذلعإ أمك 9ةرجاهم دين ماسة دش

 رجالا هذلانمز رة دلقتم نمل اريهأامي ىهو رشح للاي ةدوؤعملا ةعصاخلا سوط ارقلاكن ل
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 ْ يل ارنا راذاتماو اء » ىلق هرسأ ناك ئ ثا ى :ا «ىزلا راجانمفاصاب دو

 رو ألوتنات ىتنمنأرع- ع ىلء هب ”مهو #* ىلذأى رة ذأو ولد: لوراخو

 و ئنأوكت ديف رك ذا ترعلا امنا .المءو الهأ هل لاق هدن ؟نمددوت:رانااوهداُش 20 هاف

 لي 8 .طنيءلاربرقتنكو الا ام واما تذكو هجوز ىف ناك م:مؤئاأرممأ اهل لاةفكلرمأ

 تع ةءورفاسملاو فلا تم هذأ ةنسأت 2 مامق ىلع أهم مه -أتنكو لا الإ ٠ نه هلى تناكو

 ما 0 تيرا وا تام كاسكو ىلام بهذ ىدسسام لقاماف 0 *1أال

 نكات أةىلع ظاغأوى 0 د و ىماهذ_خأل انملارشو لاسحلاءوسنم ىلام اهوبأ لعاما

 هللا لد ت اهو طقهئرع أام لاق ىلا ن عدل أواه انأرم م أ امأذ هنرص: اام-ار مكاني نا ورم

 نيب تفقوأم انا ا اهفادت ثعبف ىملانيمث امد لوقن عا أ .دوةأر 1 امض<نأ ىأر ناريمالا

 ترقى هلا ىلا ىنئمهو ضغلاىلرهظأو اركذم م ىلءواءدخ ىلرا سف بامتالا عقو م هذه تءقو هيدم

 ىلع ى ل11 نإ[ كل زى هاه ال لاق مث : مع“ ناكم ىف يي رلا فن ىو متءاو ءاومأا ٠ نمتازئاعاك

 ىلا هياحأو لذءلاىفاهووأ غرف ىنارعالاا ذه ن هاهم الغ نما ضانأو مهرد فال[ ةرسثءوراتن دفا
 ةعاسج ىلع ط1 ذا !هةاطأال اةراءس قلط ىف ار ءأأب ٠ لاقو نا هذغاادسال اكىل ارظذو ىنورمض> أف كِلذ

 تثك-ؤ نوهسأ | ىلا ىنداعأت تلءففاهقالطالا دب ىلدحأ لق باهءلا عا ونأت ىو ةعداوراصف هنالغ نم

 هذدهدشت ادائها مك ااواريكسمواء>ارّْل::-دقو ىةاطأو اهب جورتش د هلاتضةنأنا ىلآه_.ف

 راكي سييطلا ه.ق « مةسىنممسحلاو « راعتسااهقراثأاو « ران ىمساقلا ىف تاس لا

 ه1 ا # اءمدلطمت نيءلاو 5 رارشه-ءقر-هأو 5 رج ىراوؤث قو

 رامسةناريمالابو * ىلربالا سداو
 4م زاك ةدواعم عممسال1ف ةلوتقما هم د16 ىو سزانالو هي 12عام ةوو هناخءأش كطداو برطذام

 دازره-ث كلردأو #*َ نيإسمامرح ىلعأ اريح التو لا دود ف 11 نباىدعت لاق هداشناو

 املا مالكم ان 2ك حام ءصلأ

 | ني:هؤااريمأنأ د.عسل اكلا | اسهمأ ىنلي تلاق هئامتسلادعب توعستااو هامل ةلمالا تناك الف

 منيا سلا مرح ىلءأر تب اوولادو ندا دو دح ىف يكس. لا نباى دعت لاق فار ءالا الكعب ةي واسم

 دق 1 نبناورمىلا تك و ساطر ةوءاو دب اعد مث هلع عمسأ م تك 2 ىتمما أدداىبا أرعااب لاق

 هتاوه-ثنعهردب ف ك.نأا- ءااونوك نا ىء ل عر ىلع تا دعت كذأ ىءاب

 نا اد أج نم هبرمه“ :خااليوطامالك كلذ بدك ْم هنأدل نع هسفن ربو

 ْ ا.هقنم ندكسملا ىتةلاانامأ دقو * ىلارئرما لعق نمهطأر عدس ام 6 هكردت تملا م[ كو تاو

 ىناعأو ىسبدنم أ رباو متن * اهر ةكأال انط] 1 لأ جا رألا طءأ #2 نازحأ مع نيد اةمااوك كد

 ناقش 6 اكل ْكةاء>ال #* مانعا دقامت تقلا ت تف أنا

 كا هذ نس , ريصن عمو تدحأ ا عم * هز-و+ اهاجو داهم ىلط

 تام-هملا قامهضونة د ناكو ناس ذنيمصتو تدمكاا ىعدتسأو ها هعبطو باكملا ىوط ع

 00 واروع رق دال قى ارا.سو ب اككل !اذخ أف ام متفامال

 . هيواعم فلا ع عسر أدري أوداعس ىلا ماق مم كس وهورةب ناورمراصف لالا اهروص.ءالعاو تاكا
 ١ ل . ١

 31 ةازوو
 ا
 ا



 86 |” ا و ل ل وو ول مسرب ونا ىلا“( 0 لا ل ا ل هلا ا ا
 ال ل لا 0 ا لو وا ا ل نو /

0 : 7 
 اهم ٍِرْط قاض ره فان ملأ تهد ودقأ مال هلملل اءذ-هىعةناىفتععن دتا لاف هتاوالت اقف :

 0 2 د يل 0 دوه دب نءسوةلاىروادب دم ءاك لك مث اههاظع يسر تعرف در السمرا

 ءامبلط مث هدب نعه-رطفد_أسأرو دب وداع مث ةعاس ىتعتاةفراس مث ىلاعت هللاءاشن ا
 تايبالا ذه د ذب لهحو ا مياع هنزحدازو كمبو هل.ةب لءجودسالا مق لدغ هيهتيتأف
 اهنا |تنك دقرادرفىتريصو وانز>اهدم ل تصهدقو تكلغو هسفنرلقملا ثيالأا مأالأ
 ان دال نرتنأامباااذاعم « اهقارش ىنءاسهدللوقأ وه انهرا لايق ضرال نط تلاعب
 ةعاسلا ىئارب ف ىدصو وم نأ كندو ىند ىتلامحرلاو ةبارقلا نو هللاب داس معلا نبناب لاق

 انةداو ىوثلا اذه ىف ىعةئب ماظع نمل ضافلاذهوانأ ىنفكو ىناسغف كلذ ناك اذاو كدب نيبأتمم
 نيتيبلا نبذه نربق لع بتك اودحاو ريق قعبج
 ناطولاو رادلاو عم_:#لعءثلاو 1 دغر ف ش.ءلاوا.هرهظ ىلءانك 1

 نفكءلاا مط: قانعمكراصو « انتفلاف.رصتااو رهدلا قرفف
 قرافذ ةقوش عم مث صد ودهةب راصو جيرو هعاس ىنع ب اغو ءاسمحلا لخد مث ادب دش ءاكم لك مث
 تمر مث هلع ىنزح دش نمهبوحلانأ تدك ىتىدنءربكو ىلع ماظع هنم كلذ تبأراسإفاينذلا

 نينمؤااريمأ اب امهثي دحن هناك اما ذهوامهترابز ىلاددرتأ نيتةستقأو تلعرأ ىلا أة:ائاًوهَريَق دنع ناو دحاوربقىاء.جام متنفدواعيجام تنفك و لمعلا نمهنىنرمأام هب تاءفو تمرض و هيا
 ندد ا هزاح و هءاع عاخ و هنا همالك دش رلا مهنا

 12 وأدم نينمؤوااريمأو ملا نبناور“ عمىنارعالا هد اك
 ناكو ثم دي هل سا ى امو ساج هب راعم نيمار أن أهمها كمل نهمأ (ا ضد أحول
 رظان سااج وهام زدمف بناح لك نم مرسنلا دق ل دب عمد رألا تاوجلا نما ةءطلاحوتفم عضوملا
 ذاورح املا ت د:_ثادقورا علا طسو ىف كلذ ن اكو همف مف الرملادب دشاموب ناكو تاسهملا ضه:ىلا
 قلخ له هياسا+للاقو هلمأةةامفاح هم شم ىف لوبحيو بارتلاروح نم ىلظلتبوهو ىثي لج ارت
 مهضعب لاا ذه لثم ةعاسلاه ذه ىفو تقولا اذه ىف ةكرحلا ىلا جاتح نمش أ ىلاعتو هناك هللا
 ىمال_غاب هنرصنالاموملا نم ناك ناو هنيطعال ىن د_صق نما هنلاو للاسقف نين“ .ةااريمأ صمم هلعل
 لاَ ىنارعالاءافا وذ رد ىلع لو دلا نههءزت الذ ىنارعالا ادد ىلع ل اوخدلا ىلطاذاف د الاب
 نةكسف حاصلا دازرم كردأو * هيلع لبو ل دف لخدا هل لاق نيذم قااريمأ دبر أ لاقدنرئام هل
 حاسملا مالكلا نع

 نذأ اى مدادنا نأ درءسلا كمل |اسهيأ ىغلب تلاق ( ئامتسلا دعب نوعسقلاو ةيئاشلاةلمالا تناك ااف)
 مت ى نم لاف ل -- رلانمةيواءمدل لاقف نينمااريمأ ىلع مو ل_تدلودلا فارع اال
 مللاتن م لاقاريتسم كد وا كج ثم ل5 لاق: تقولا اذه ىف كءاج ىذلا 4 لاق
 , لوق» لهج و دشتأ هنا مث كإماع ملا

 1 ليتلاودثرلاو لعلاو ىدنلا اذان و « لضغااو لاو دو+لا اذا ىواعم
 لدعلا نم ىئاحر عطقتال ثوغا مؤ« ىد ذم ضرالافقاضالل كن 1

 ا

 نأ همن
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 ا
 ا 3

 اههسورون نمع امدناءاضأ دقو“ هةيضملا
مخرأ أو بحمل اةريغ ترك نث«تب و.كاهنا تا!

 رخسلات

 مث ضرغلا نءىلء ناك ام تيل وت الصا تأضوتو ىلاسسث تسد تصد |انإق تغو ىهجو تدطغو
 اخذ ىلع تاضفتدقو قدرطلا ىلا فدشرثنأ كل له برعلا امخأاب هل َتلَ

 ه>وا» كل سر ىنعلاتوىلار

 ماياةثالثدن ء توأف لمجلاقم انا هنالك نع ,الا لع دب ىذلاب تنك امو ماد أ:2الثةفايضلا نأبر 9
 | هرذدع ىب» اال ل وسام لا :دقح ثدددعلانساس عبارلا موملا ف ناساف

 ينم ترثأن ءوهو نيس :مزااريمأ ا ىعناوداذأف نالو ىمتر نال نب ثالؤان أف ئهءاامأو

 ةمعنو ك تمعن تكرتفركوةبربلا هذه قدارفثالا ن ملخموأ ارأام ىلع كلام عنا نيااب تاقذ ةوذع

 ْ ىمالك نمذ ءؤااريمأأب مهماملف 2014 |1١ ذه ىف كفن تدرف:اوكلءاماول د ءهعتكر ثفمتو لئانآ

 ا انونعا محا ٌءاهاهبانوتفم ىل ور ال تلا ىنأ معلا نب أم لاق مم مءاكملاو عومدلاب هانمع ترغ ءرقت

 ا لءدوهر دعى نمل>رلاو-وزو أف رنا ملل ابل قش از ءانعقارفلا ىك.طأالاهاوهىف

 ا ىعن ::طجالار طالا ءتدع ةحاو ىنعتدباماةلوالام اعلان ماميةوه ىنا| هلل ىلا اه أواسوم

 ١ ااا 2 تجو كالعو ىتريشم ةقراغمو لحلب وس ىوشاو قولا ةدشو يزال تان
 ل.ملااذهةورذ ف د رقىهلاتم_#«ومبس أو تاةف ىتدحوتفلأو هد ربأاهذهق ت.دلاا ذم
 ا امم ىضقأف د> |!مرعشد الث 0 ىلا ن م لست لء آِلاَو د- هونورعلاموتد معدل لك ى هو

 هللا ىذط ل لمان نءةعاسساهبىلةأ لالا كلذ ىلع مهةمانأ هر كل ذل ىب م ىذقتوارطوثد دمحلاو

 اناف ليج لاق منك اهلاريخو هو ىل هللا كو وأ ئدساد مغر ىلعرالا بت أءوأ الوءفمناك | ارمأ
 ١ نباابهل تاقفةريغلا نم ىءاصأ الن راك را نيمؤلارعمأا مالذلا ىف ةريخأ
 حافلا اودشرلا لموسو حالصا ندع هلب اءاشنااهبفو كءلعاهيربشأ ةلمح ىلع كلدأ نأ كلل هو علا

 2 احول الأن اك اذاهل تأت و ملا نبااب ىل لق مالعأ ١ل1ةةءان 2 ىدلا دلا كذع هيأ لب زباهبو

 | كريس ١ نا اتم ضم دكا انا كدارد تنانع لآ راو حاورلا ةءب ريساسوناف ىقان ىبءاور طاذ

 ١ ةيودعي ترغظو كدارب تان دقنوآ 0 ةو ىراراكبت مق وألا حا ملأ مدنا الا ههرج هللالأ

 1 داره از دأو 2 قسر فاو كو ربت دي>ام ل دعابم هللأو انآواهاضق ةدساو هنا ضرأو

 اءاامااك- أ||نعتتنسف حايصلا

 لاقاملالمجنأدءهسلا كلا همأ علب تلاق هن سلا دع نوعستلاو ةبداسملا هل الأ تناك املف)
 كلذ عمءاسإف هتايحةرمادع اسموهلانوع نوكمو لع الا قا ناع هلي وهن راما 1 أىلعهعنمال

 تاحو ل» الآ ندا 0

 ءاسيدلنا باب نم برخ ىتفلا تدأ أرفاهتداع نعت أط 8 مولعملا تقول قاهر - :دوشو اممم ”تقو

 نيئدما!ن ذه كنب : راهأب رق ثن» , واهو نهب ىذل |عيرلا بومه مدت د لعجو هان متو

 مدقم بدءا ا مقود ن م اه ممدسف لاهوت ار

 مودقنوك» ى م نناعتذأ « همالعس لا نمو 9م حيران
 . ثدحدقوأ.ل .نةلرالاءذه ىف ىعةنيالنا علانباب لاق ب ا دعقوءامدلنا لد م
 مناع ىح هت رثو هفيس ذأ حريم |ر تل ىتدح كلذ اكن نك ى لاق م قناع قءاوتاعب[ث دان
 000001 ءأذ ىلع حاد من هلمحي ده دب ىلعو لءقأ مثل 0

 ا نبا



 1 0 دواي 000 رام ارا 0 1 اسر 1411 رواق 1 ا رز ول 0 54 111 .. 2-لا مارا
1 1 00 ' 

 د وول 11 000 0

 اا 2000 ١
 ىقان ن 6 سيسبب أ كلذ راوعئواهتاحلأو هائل در 0 لع ر

 ةالذ ضرأ ىلارأ مثالا كمل: ن ماهم ت> رتخ نأ ىلا ص الدنا ىن فال: ل ألوىد ىفاههاز م

 رادقالا ى :ةوست ناكم ىأ ىلا الو به ذأ نبأ ىلا ىردأ الواد هروظ ىلءاك ارتد وتساوا روك ف مللدأو

 0 تزكوفاهردص فران تحالف ةيربلا كلت ىىرأظت تددو

 اس لاو .ةفقاو مو هءاقةبادو زوكرم حرو بورض٠ءاءةخاذاو تامأتو هت متم رةفرانلا كلت أ

 ىلا تم دقت مث هاوس ريل كلا فىرأال ىنان مظعن أش ءام .دناا ذل نوكينأ كوي ىسفن ىف تاق 0
 ءانبانممالغءاسلا ن نهى عبر خف هتاكرب وهللا«حرو ءامدلا لهأأب كاع مال )١تاقو ءاسلاةوهح

 7 ريوهللاةجرو مال-بلا كد اعو لاء ءةدع نمد ةعاصشأ او قرشأ اذار, ادت اك فهن

 اع !ار لاذ هللا كرب ىندشرأ كاذك رسالات اذ ىقدرطلا نءالاض كدظأ ىنابرعاااخأا»
 ثناشو»ولا ن مه ءاعنمآ الودرما و ةملظلاة ديد ثوم ةماظمتلا .الاهدهو ةعيسمهذهأن 3

 ' امن ةعو ىقان نع تازخةقدرطاا ىلا كت دشرادن)!ناكاذانعسلاو تحرلا ل2 ىد ءلرافل

 هاش نان ءدق نات !اياذاو هعاس تسادسو تففتو باشا انمى ءناك ام تءزئواعمامز لضفا

 كلذ نم م د ,ل.ةأوايمطاحلمو ةعانارازب أجر أو ءاسم هنأ ل >د ماه ءجأو 4 ءرض | ران ىلا واه ذق ا

 أك :ىكدو ةمظع ةقوش وش م ىرخأ كسو ةعاس دونت. وىمطم وراس ١أىل ءاهع واو ا اطقم

 تاسالا هذه لوقي دشنت واديدُ

 تاثمةسه-فوالا « لصغم هباضعا ىف قمل تهاراهنا سا ةلةمو د تاه سدنألا قي

 , تماشلاهجرب نم حيوان + ةجرووأد- ءأ هإ كت ند اسلام »* هواشحاو راح هومدو

 مط اذ نمالاىو هلا فرعبالو نامل شاع مالغلا نا ينم اريمأأ كلذد_:«تاعق لدجلاق

 ارم فان اولاودل1ق ه-- ءاعمعجتأ فل تأقو ىدنقت تءجأ رم دل أله ىسننىفتاقنىوملا

 ءامخلالخدو باشا !ماق لك الا نمانغرفاملق ىتءافك بدكم .الا ك[ذنمتاكأو ىف: تعدوا

 اكتمامةةورجالاتهذلاب ةدآر زم فار اطأورب رذلا نمالب د: همو اةسحاسةءرباواةمظناة شط ججرخأو

 قي دايم || ىف راظلا فرعأ ل بسنت ف تاقو. تبدأ ةقروطر ظنم نعت ك_..هادرولاءام نم

 لاقو رجالا اس دلا نم لدا ك4 د وى مقا .٠ لصفو ءاسمدلا لخدو ماق ُمدعاس أذئ دواس د - 1 نع

 طرغم ىصنه ده كدر منوع لسان هىكقمل دقن كم مز خو بر ءاادحوان لدا ا

 قشدأ مل هلي تدو باي كلانس لان تءردتا د كح الا ا دلا نم شارغ.انأ اذاو تلَحدف

 حاسم ملا مالكا ان نس حامصا ادازر ,ىثلرداوهاولسا

 هلل تيفلاقالمجن | كمهسأ اكلم اا خابت لاق ( ةئاسأ ادب نيعستلل هموملا هل الا تناك اان
 رعشأ لة نورعلات» اولي الا نحنأللات املا اذهرتا فرك ءان اولد لكواواث مىرعتنأل

 رأل ةيبصنأتأ اذاوأ: فرز هلا ل ضانلا ةةثاحقرأالو هنم فطاأ عم« ل ىفخ توصاالا ٠

 اهوقاَقساَو دشو ىوخلاو هنأ. ملا اوىوهلا لأن اك اشد ونايكسبا مهو «ءنأح ىف ىشواه-و اهنه نسدأ 1

 ىتفلا اذهريغه-فرأ ل تما اذه ت تاخد ز.-و ىناءلا صفت اه ن مسقل اهلا د تاقذقالتلاىلا |

 ذو ىفاهبدرفت دقو مالذلا| ذ_-هىوهت ندا تان نءهزهناك شال ىسفنف تلق عدحأهدنعامو ا
 سهلا لء#اهو> و نع تر غءأاذا هد رع ةءسنأ ىه اذ افا مقرات ١|تذعمأ مع هبت درغتو ن اكمال 2
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 ىددحو ىلءادحو ارسم ىندازدتف « د نمت ءه ىمدت امصانالا
 نزلو ناسا بناسغالا نقيل دع 95 ىعفذنا قوز قع ارو َتْوَيهَرَمَل

 ىدأ نأ [للامقاوشالانمتدنأو « ةراسصل ا ولا كس ام لدم تكد
 اثبامفشي )فاني وادت لكك «دحولا نم ىشددعبلانأو لعم انداذاسعملا نأ اودعزدسو
 دو ىذد سدأ اوّتنمناك اذا «٠ عفاش سارادلا ب رقنأ ىلع ع دممأأ نمريخرارلا ب رق نأ ىلع

 لاةفىلءءدعأت مولد راوح هاعو لدا :غف هو حئاومتءممىذلاهانذلا اذه نغ مهارباا« لاق

 فدسلا لات وو 4: 1 ير ا رمطأف 1 تر ذو هتذ أدق :داعاىلا جاتك تسل

 الق طا نعد نة ندهن ا تاقئاعا عم هيدح و رةمعرملاب ابو هغ تودغ مث هدب دو

 هلبأ اوفزيشىأاولا قف يشل ن ء نسا وبلا تل اسفاقلغم هتدج وفرادلابابحلا اريدقم تدر دق هنسدحأو

 ايأا» كم اع س أد اللاةةرادلاتناحنم فته دقو هاذا انهرمأ لم أَي أتعحرف دحأمو. لاَ ءلا لتدأم

 دعأ لا ةفربملا هتريخ اف د. درلا لا تءمكحر ذعزفتالفموملا كءدن تنك دقةرموب أ انأ اغا قدها

 لدول ل اا لى 1 از نهلذ تير ذو دوعلا تل اق ةنماج 31 ||تاوصألا

 ةلصد ىلرمأ مث كه ةءاك ادحاو أمون هه ذب اذ عدم كد ما لاقو ب اريشا ىلع كاههئادل نكم لو اممأ2 بريشت

 8 راانورهنينمؤملا ريمالر مءمنب لءجةياك> ل تقرع اال
 ىللاةفاديد- ثاقرأ هلل دم ثرلا نوره نمذ هؤااريمأ قرأ ل اقمداا1ناارورسمنا (اضيأىكدو)

 بحاول تاتفى رذءلارمعم نس ليج تد> وفزيلهدلا ىلا ترف ءارهشلا نم باساب نهرورمسمأ
 السلسف د.شرلا نوره ىدد نب راصنأ ىلا يمل |ا2دو تا دؤ هعاط دامت لات نشل

ئثدل دنعأ لدج' هددشرلا هل لاق م سوم اب هرمأو مال ||هملعدرؤ ةقالدلا
 1 لاق .هللااثدداحالا نم ْ

 ةَدنَأَر ارو“ 0 0000 زراعام كلا بح أ. نينموئا ارعمأ ام ع

 ' هلال اجاس 0 :ىف عص داو لاك ىلع ل» .قأ نينموئااريعأاب من لاق أ

 كثب دع له لاو. .ةؤرم امم نكح م مث هيف تحت اولءعف ماعذلا نش رربةود © بهذلاب سل رزاا
 دازرهث كردأو ها عا اددرتأ تن واحلا. وعد اةةدانوتةمتنك ىف نيمؤئااربمأا» صال ميد
 5 ام الكملا نع تكف حابصلا

 نينمؤالاريمأ نأ د سلا كلا |اسم ىنءاو تلاق ( ةئاؤلادعب ا 58 .الاتناك الف
 ىنأنعن ءزااريمأاب معا لاقف لجل, كثب د اد لاقجاسب دلان مذ دنع ىلع "اك: 1دشرلا نوره

 ةلقااوماولراهله أت امثائ دلا نم مندا وافوس ى هذاا ملا ددرتأتءكوالا < ةاتغانوتفمتنك

 تناك افابلا كس محامل دعو فاجأ ىو كانا ئاف نأ لةدمَتوأ فار ىعرملا
 تسدأو ماله تمم دو ىفان ىل هىل>ر تددشو تمقفاعلا قوشلا ىنزه ىلا الا ٠ نهةل» ١تاذ

 ريسملا ف عرممأ !قدن واهلا ءلاطت رخو ىتةأن تدل رو ىكر تاةتعاو ى» ب تدانتوىراذألا

 مه«أف لام ناوسرت ورا طو.هدياك [كلذ عمان أارةمهدمةمالقمةل 2 وهلءا تاز ترسو

 2 ءاطو ىلع لهذدقو بناح لكن ءشو> ولا تاوضأو با ءدلاءا اوعوداس ”الاربتز
 ا راقب ال ىئاسأو ىأ

 ىلا قدرطلاربغىلءَهقا ءلاىفتذحأف مونلا ى .اغذا لادا | ذه ىلءريسأ انأا متي.ثىلاعت هللا ارك ذ نع

 اازاعنأو راصشأب ؛اذاو ايوعرم اعزنف تهت اف ىمأ داك ةدمطل ئشان!اذاو مونل ال هسلغر امي تنك

 هل ,رابطاو

 يسر تيس لال حيي سرا تول ا ا د لا ا

 يا يي وا عع هي فل



000 
 1 ان

 ام.ةةرصتمرومامغلات 9 ة. نه قرش رد. هتلذق ' هما رك ااغت تراظن اهلا يرسل

 تمكح ىل نينءؤااريم أهللاةف كَ ءوك-ريظ:ىفةبدد كمل ىهوهوىلا 1 ه تااتو را دةثامات

 وهو قم موا :ا١قراز نا هل تمت تااقىريك-!!نا كءاقب هنا لاطأن يزعم اريمأاب لا ىرغءهأل

 هساع تمل تق مون :ل| ىف لأسم دن ىف ءطاوب رح دق) يسر انا و عمد 3 ُط رش ىلع قلعم بوح

 ملا نمبرطأا سافنأ هذم ثعتو ةءدرمدح ههحاضم هروحاضا أ أهمش ترك ذا هنأت ىر ةدلاتددامأو

 هيلا عفدو تهدأ اب تةدحأ ةةيلقتا لاقفاهتمز“ ءاوه نمالاس ةذلابىدفءالو اهاهأوامسقن هتدقو

 286 سدلا عم ىلصوم أم .هأر امدنلا ىوعا ىلأ ةءاك ٍِق هتباك- ري: ىفاواثمر اسد ةئامثأ:

 دأ ارغنلالمأن الا نمابو لى عنأ قد شرلا تن ذاثسا لاقل دول ءهاربا قد“ يأن .أ(اضأىكحو)

 ءاتحااموىا امثو ىماهأت حالما ف تذخأو ىزنم تينا تيس موف كنذأف :أ - أو ىدب لهو

 مرملاو ىماح ىفانأا ممم هىلءلو_ءدلاىفد>الاونذ أءالنأو باوتالااو ةاغدن أن سداو .١ترمأوهماأ

 هدب قو نأس 1 لع و ضرب باسم هيلو لامجو مسه ىذويش اذاو ىنفف> دق

 هلوخد مانع ظءغيناتادفقاورلاورادلا ت الم ىّتَح هن :هحوفت برطا احن أورو نصف ن م «ةنيقزاكم
 ا عار سلاف سواح ا كرمأر هرءاق تدد هي مالم نسج ىلع سل" نساوماادر طب تءمهو "ىلع

 ىلع هل:ملاخدا قرسهاو ورحت ىفاؤغغنآ تننظو ىضغلا ن مىلأم هذ اهراس برما!ثيدحي ٠

 ك_لاكلذلاقت رشا فو ل تلتف ف ىلةحاس للا. ةقراماهلا فل هلت اموهَيَفا ارظو ه دال'

 ماعلا هب تةفدقام ندءفص نم عمففأ, سأ :هنعل ن أكل له قا ايأاب لاق هل“ هه: .ةسو الطر تر رشف ئ

 ايأأب تفدحأ لاف ثدنغ هنعو ت رو دوعلا تلافي صر ل تل ع :ظانذ صانناو '

 انا ىلءه>ارتقاو نذاريةب هلو د نم هلعف اسك عذ ا ,ا لات م ىده*أ

 تءنغفدوعلا تأ أو ةقثملات ذك ةةاكنو ديزننأ كلل له لاق ىتءطاخم لوح عم كأي ْ

 جام 111 تكف حابسلا ازرار كئءاكذو هلوذلامانامانقهءتقو تدنغاهفتظفحتو
 لاقاذ زيثلانأدرعسلا كمل هيأ ىنذل,تلاق (ةئاقءاادعب نونامملاو ةنماشلا ةلءللا تناك الإ
 تاظفحمو تننةفدوءلا تذخأو هقْشلاَت اممهذ ىدساوبأ لاق كئفاك-زو ىف ديزتن أ كل له دهسا ىبال ١

 ءأن اق لن ذأ ألام 5 مس ىدلمس أن تئس>حأ لاو برطف لمد -ةو هلوقلامأن اماسق هب تو تأ عاسدو ا

 دل هلاوذ هج ودو لاذ اف ىنمهمم-ىذل ادعب قرضح ىذي نأ ىف هلقع تفءنعت ماو كنا تلق

 تانءالاء ده م ىعل عفدتاو جمامنغاتوصد مم يمةيرعتاسا قلل /

 | بورتشس نأ ساننلا لدا اهانأ ه ه حو ورقتاذب تايااعك اب 5 ىو“ هد نمةحورقمدمك لو |

 َخ رقةتارشااب صرصغنيذأ 13 يعارض علا قرشلاو هس « عما نإ عاذ ىرتسشي نمو
 هيوص ن بوح نه هعم ىبعلو هم بهم تيل] قام لكون ا اط.ملاو اوبالا نأ ت ذنظ دا هلفأو ةىصءاوبألاق ٠

 انااا ةكردملا الو مالكا طةسأ الاتو مم تمقرو همم 2 ىايثو ىئاضعأع 3 ناسا 1

 نب رح نك:او مالا ان « ةدوعن دءىوالا تاماجاب الأ تامالاء ذب تنل
 اغاكرد م اياقن رف نوعد #* ندد أن ن4ىرا ءأبتدكو #4 قع لدتا دل ,اىلعن دعق

 نو.ع ند عمدت ملو نيك «٠ اًعاج نهلثم ىيعرلت « نوتسن وابل نير
 تا الاء ذهياسيأ ىف
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 تاني الثنهدشنأ تام ةثالث ىوس تسهل لوا ؟تء.«رقاةءاطواءو«لاَْف نهراعشأوءاسنلا
 جامملام لاكدلا نعتتكسف جاي ملادا ازرمدلردأو

 لات ىودالان أ د.عسلا كلا مأ ىغلب تلان (ةقاهسلادس, ونام ءلاوةعاسااةلءالاتناك املفإل
 ىثدحلاةةتاب ثالث نه دشن أت اسم ,اهنال“ ”ىوس ى» .تل لو اريشك تءوسذتلا نب:ءئااريمال

 تيلطفم اءالا.٠ نءاموير لا ىفءدت ثافةرصبلا ف ةنسستقأ ى 7 ماا ريمأا» لعا لاق نوت د 1-2

 ١ شوشرم سوم طابا ساذاوالا.“ ةوان.ع تهد | انا مسسمقد- > لذ همذ لق المقم
 ا فال تسلو 0 7 نس ودعم لا.سابيلعو دش

 ة.ناؤملا هحو ىلءازهانمونان ملح اذئا ىت اودخأ ام لو ى هوةن راح نمايةعامااك تءوسف عامطخالا

 ىذعالات يلا تااقنم لكم 0 لوقت وسو كورا :ىدةثا ثلث رطن نيلاهتق

 اذدوهوا د ىريكلا!ت / اةةةماركو امح ناةفام كر اذيد هنام 51 :لا تناك لمالا

 ا.وعأن اك افةءدسم ىنرازولو + ىدعدممون :!قرازنا هل تدمع

 ا.درمو الويسواله أدل تاع « هلامخالامونلاىف ىنزازامو اذهوهواديب ىطسولات ا اقف
 ايمطأ كسلا ن ءءادرو يرض "سلا ا لكىرأ ن“ ىلهأو ىسفذ اذهودواة:«ىرغصلاَت اا

 فارمصنالا تدرأوةل للا ىلع نمتازاف لاج لك ىلع :رمالا عدت لاج لاك ااذ41ناكن اتا
 تسلحو اناث هك دلاىل : ءتعلطو مشان س ا> !لوعت ئىقو ةءراح هنمتح رخو تذدق باءلاباذأو

 تاراولارودم تآ اها فود تاؤلآلا مءقتسم نسحلا هدا < ىفاطدا مف تراظنف هقرو لتس ءؤدق

 ةئامثلث انصرطو ةسناوثماهسو ىلع نساج تاوخ ا تائب ثالث اذنأ هءاقب هللا لاطأ هسا لءن اهنوهضم
 ىف م-1لا كانلع- دقور انيدةئامثلثلا امل ناك لم مالا ذعالا ثءءا|تلاق نم لكن أ اذطرشو راند
 هضضة ههأو دد ىلا تح رخو الماق تداعف سا [ط هرقو ودب ىلع, راعأأ 2 تلقفمالسلاو ىرئاب ى>او كلذ

 تاسبالا هده تدّيكس ذهنه ذم مالقأو

 ةحامدحامصلا تاركمك ثالث 0 ارح ورومالا ى مأق ىرعأ تي دح 35 مدر درو نع

 اضم نع ند طرعأدقىأرلان <« د را تو تكا # اذ عم قول ساق نك

 ةربر غ4 تاذسورعت او # انعلمو ان ا تاو أو مذ «اشثحلا لادن م نيف اع نع)

 ادع أن اك لفة. قسم ىنرازوأو .« ىدهم مون لأ قر ارنا هأ تدمع « أ نشأ هلاقلاب ذع نع مست

 هلاسخالامونلا ف ىنراز أ امو # ا رطق تا انو ىط لا ها :تفرخزام ىذةناالق

 ايذعأو ىو ناكر قال ظلت د ةءمتلاقو ىر ل »* امحرمو الو سوال_هأ هل تلقف :

 ىربناو ناقىذلا تريدتاءاف # أممطأ تسلا نمهأب رو يدم # ةلءأ لكى رأن م ىلهأو ىسفند

 ايرقأ ىلا ىلاتلاةىذلاتءأر « ىب :امنلا ف نفا هما تفاح «اتعم بلل ىذل كرتأ م كس ىل
 عاق ةماع ءةوىةدو صقرباذاو وريعلا ىلاتراظ:تدعد!ءاؤةدر اا ىلا ةقرولا تعفد م مكالا لاق

 ساحالوقتوىداذتةيراسملاياذاو فارصنالا تدرأو ةك دلا قو نم تازئف ةماقا ىل قدام تدق

 ماظن نءلع خاف كساانبلع فخ نازهشاب تااسقف ىعكالاى : ل اعأن مو تاق ىعمأاب

 ىولح نم قطو هوك اف نم مقدطاهدب قوىلو الا هب راسا تم تح رخو تدق باي !اياذاو تساع#

 1 ىعمأاب ساحالوة:وىدانت ةبراجلا,اذاو فارمصتالا تدرأو أ ه٠. :بتركشوسءا فو تهكفتف

 11 ١ تدقرف
 اننا :



 . تح 6 1 57 7 1 1001 017 7 1 0 يللا ملفك مم رورت وم موو
 7 5 0 60 10 ا 1 0 يل 5 71 3 1 0 9 0 كل د ل 0 1

 20 71 هةضارلا «رن 1 0
 7 10 6 اناا 25
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 تامالامذه تدشنأو مويا تّرفتاانفادحااذاو ب رشاد ر نوما عج رهؤءاملا نية تان
 ماظعلا ىف عجأتران « قطو رتسأك « مانملاتقوىدطمنع « ىثنَلفطاىلوق
 ماودنمكلصول ل وذت كح اعاكلف انأ امأ « ماقسنم طاس ىلع فكحالا ها: فد
 اءاامالك-لا نع تتكسف حامل اداز روش كردأو » امتحاصفوا متاله نينموثااريمأ بعأف

 نيئمقلاريمأن أد معسل اكمل | اسهم[ ىءاب تلاق 4( ةئاّجسلا دعب نونامثلاو ةسداسلا هل ءالا تناك املف
 مآ كلوقم نما هأ ماركسلا تذباب اه لاقفاهتحاصفو|متحالم هتبحكأ تنملا نم تاينالا» زهمهعالا
 لوؤت تدشنأف ةيفاقلا ىريغو يهمل كسمافاه تك مالكن اك اذا لاف ىلوةم نم تلات كلوةذم نم
 ندلاف مجأتران « ىفطنتوجيرتسأ كك « نسولاتقو ىدطمنع « ىثني كفرطاىوق
 نم نم كا دول لوهت كاع مكف انأ امأ « ندثنمطاس ىلع ىكحالا ه.اةءفئد
 هيفاقااك :ريغو ,يءملا كم افاضنأ كمان اكن ا4 لاف ىماأك 04 تلاققورسمرخ < الاواس 4لاَعف
 داؤفلاف ججأت ران « ىفطاتو © رتسأك «داقرلاتةوىكضمنع م« ىنئن كذيطا ىلوق ا لوة:تاعد
 داد نم كلصول لهذ تش اع مكلف انأ امأ « دامس نهطاس ىلع نكالاهءاق:فئد
 َتااَقزَةمفاقلاىربغو ىنءملا كسماف كم لاك ن اكن أ اهأ ل ةذ ب الك لب تااقىقورسمرخ الاوام لاف
 عول_ضاآىف جات ران «ىفطنتو خيرتسأ كو عومسملاتقو ىعذطم نع « ىتثني كفطا وق
 عوج رنهكلل هول لهذت كاع مكن انأامأ « عومد نم طاس ىلع فكحالاه_ لت فزد
 ا.مأنينموئااريمأ لهفادو عمالعأو اًب..هطسوأ نمتلاق تنأ ىحلا اذه ىأن م نينموئماربمأ ا لاقف
 ضرالات امتد :ر ماع أو ةرصشاه العأ نملاةفل.ةناةاطرىأن متنأو هل تلاق مم ىل اريمك تذد
 نم د.الرغمل ةفيلكلا لاقؤ برعلاتانب عم تؤرصلا م ه] تعدو نمخ هئاارب_هأأب هياكل دأت لاو
 ىلا ةدزاح ىدهت ةماركوامحلا-ةذ كنف. ادب رب نءنهئاارعمأ نا هل لاقوامبأ ىلارفعحهحوتذاواوز
 هئاسنزعأن ههد_:ئعدت اك فاجعل + دواه>وزنر هلا واجود و> مم نينه قااريمأانالومو رق
 ىلءدروف ىلاعت هني' هجر ىلا ه دْلاو زةتناةاذدعي م ماعن الا نءبرعل | نيد هر_سنام اهدلاو ىطعأو

 أهترع ىلا تاغ دو تضونةب اك أهءاعو هن دهاش املف سرك و دو امياع ل دفا هدأ ةافوربخ ةفمادللا آ

 ساما ل.ةفه-.اعىذاا| تءافأوداد 1 !تساوة رن املأ تاششل | نماماعناك املك ت ءلذو 1
 ثلاقريخلا اذهاهريأ نماسف أسواهما !ىنأوماقفهوريخأف ةفيلدن!ىلاوضؤ ىدلاوتامتلاقاذه ١

 ىنالااذكم كبارا كدنعتدرق:ساامذ:ءنمىنالتلات كلذ ف.كولاتسنمااريءأاء كودو
 هادغترغرذتف نعنموئا ارغمأ ا. كسار نسسعتو هريك- ىدلاوالا هيلع فاحخأ نءىلن كم لوةرمأ هلق
 ”  نيعجأ مرماعىلاهزهللاةجرهب تقل مثاهدلاو ىلع ةنيز> هدمت ماقأو ه.فاهازعو عومدلاب

 : (نهراعش أو ءاس.اأرامخأ ضءد نم د.ثرلا تورم ىودالاهاكدحام :

 ه-ثارذنءماةثىلاءالا نهد مل ىفادد د_ثاقرأ ىنرأد.ثرلا نوره نةءكقملا هنأ (اضياكعوإلا ْ
 جرغن ىدمالاب ىلء لات جداا ملق ادا زاقاقه_ ف: ىاقاقلز» ملوهروصةمىلاهروصةمنم ىذعو

 نينموااريمأ هن ءأرض امان ىممالا ىلااولل سرا ني:موئااريمأ كا لوقب لاقو نيباوءلا ىلا ىثاوطلا

 رامذأ نم تعمءامدوجأب ىث دك نأ ك تمددرأ ىوصأ اد هل لاقو ببر وهل أو هلاخداب رمأق
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 0100 ردلا تنبلاعم دي رلا نور 6 لل ٍِق هءاعىلا هذ هللأ هجر لمَ ويد همم لزأ

 1 ةدءوهاذاو ىكمربلارف هوجح مم م مآ الا ضءد رمد ثرلا نوره نين ءوئااريمأ نأ (اضيأىكعو)

 لج

 قلاقو مءافعرورمس هل لص>هآراماف هراعلمقأ دق مالغا عم ءاناكنءذالا نيمداغتادأءاذاو راسزنلا

 لاقم داتا و ءاحا ماقمداخنا ىلار اخ بترا رمرطع ا تترد رع ىلاهسفث

 راف رمت زج داش دا لاق ه.ناكىذلا هلولان لسانا زق 11 دب لك ءاعان ًاطدأ دق ى داب هل

 ناكوسأ راذ مقلاق م“ قم كلذ دنع تكسؤ دهعل | ىلو لوعم ندع ءاولاوه لاقاله] لاسةفةد راجلاذخأىذلا

 لاقف هلع تلسودنلا ت ةوةيراملا هتأراطف اهالخ دف هراد ىلا الصو ن أى ارا بواهأت ا .لر ةةيأد هعم

 أهرنع ساءقه_ءلاجا جاتحأ اعلرمأو ةرخلاءذ- هى ىنازنأت لاق كارشا: نه عم كر مأ نم ناك امس

 0 ل لع ل لاو قا لانرتدللاا - دقرادلا حا_صمداخاذاو ةعاس

 قو لنك دكا اسم لان اكللا سنو تلقف تن نمل اتق ءررس عال ارو س١
 ىلاعت هللا لْرعأر يع هل لا هو كململ ىفءاتم.ه ناك ف ماك ة ءكربخك موعأ تنك ىلان كت ؤرىلا ىو شنأ
 الو هذرعأال لس ر ىلا ىبد راحت عقد فا كس ىتلقر ةحرابا (ئاتن ناك ام ىلع تمدن كلما لاق مث
 ريسمالا لا ابهتن دهأولو هيلع مدنأ نأر يمال. مأ هنن اذاعه هل لا ةفوهدالملا ىأن ءالو هه« فرعأ

 اءاامالاكلانءتتكسف حامصلاداز رهشكردأو « هءلاىدهام لقأت ناك
 تقاكداا سنو تأ ديدسلا كل هبا نا تلاق (هئاوسلا ده. نونامثلاوةسماخلا ل ءالاتناك ااف)
 هذهامو هلا ىدهمام لقا تناكاريماللا تي دهأوأو ا ماع مدنأ نأ هلتاذاعم لمس نب دءاوال لاقل

 0 رع لح راذه تاتو كنها هالخأ ىلع تمد ىنأ هتاودماول اهل لات ةهماقم ىلا همسنلأيهب راملا

 ىنعيدت أ لاقمذ تاقاننيبن اك أمر 5 ذيفأ: راد اذ أ. ىل اههتسا ىهءلعت وفسر هةمهددقو ىةرهنال
 اغل أتاه مالغاي لا و هي د نيد هعضوق لاسملام الغاب تاهلاق 'تادمهردفلأ نيم ةيراملاه له

 هدهو ا لن ظن سهل اذ .دفلالااذهو كد ملا همذعف ْكَدد راحن اد ه لاق م ماهي ف فرانس د هام متو

 14 ةاهلن او تلقو همدب تلدقو تر رتلقتدذر أكل هالهع اينارؤلت طرا تلا
 اهرمأق تءاسف اه ىلعارانف 3-0 نه ته. شالوامب لخأ ل ىنا هاو د. اولا لات ىاقو ىدب وىمعت 1

 رءشاااذهت د دن أف ىذا لاقف تساغ سولملاب
 برءو'"لرب قف نسما ع..ج 5 لالدلاو ل ا..كااولحانو « ارطنسحلا لك را ن عال

 لاس مخ ن نمفرطب ول لدعوي 9 بم ىلع جاما فاطدت ع ىلاْر ءاب كلذم لكلا ف اعو

 در لوا ف انأابو 4 نإ ءالاروس ى 00 باطو م جاضتفاولذكرف 5 ىلال_

 كامو جورنم زعأتنأو « اهيمئانندلا نم ىل كتبضر « لاح رلانمتلتق ىلقكف
 اهتال آراهجرمسبةباددل م دق مالغاب لاق ماا سطل ل نس رك ثوادن دشاب ر طبرطق

 ناالمال هتلاوفىل ىقالانىلاىذفأدةرمالا اذ هنأ كما ءاذا سأ وباب لاق هحضن -لجال*وهبوك رآ

 هفاللتاد] تضؤأ|.لق تفرصن أولا أت د أف تيقبامكتددغالو كر دق سلغالو ّ , دب ريدخخأب

 تعتاد و َهِلْرْيم ىسأو لاحرمأ ىل ه- ا اف فدازوهد ءوبهللاو ل قوق هلا ترمم

 ١ لوىدعب نم رو ىف 53 وقام ىلا ى.ةكاملا اوهالاو عامذما! ن 8 لراصولا هانم كلا

 تاع

 نارا را اباو 0 رت أوى دم الت نأ: لوسرلا 0

 ظ



 ا ل ا ال و ا هير ل ماع

0 3 56 
 لجو هنكرأو سوفت عاش هلع عماخ أ رج م 2 0 عز اقف جال ندر ىل أقم املا ش 3

 نأكلذد_ههلأ-م ُماهيلارفتعافهع ةذناىلا رزادتعالا قي ذا ساو ءزاذ لادعمر ات ُماريثَك الامهعم

 ىلءامدق ىت-اعج 4 اراسو كلذ ىلا هياحأ هل ءرلاب امر قم دوب ناكو كلا اد.ع نب نامءلس ىل |هعمرمس

 ةريزدلاىلاو ل_ه لاقو كلذ هعارن رد نب ةءزخ - مو د مب هلعأو بجاحلا لت دف كالا المع نين املس

 كءاروام + اعملو نأ ل. ةهل لات لة داءاذلودلا ف هآنذأ ف مظعُثداملالا اذهام ردا ع
 تديحأف مارك |تارثعربا ترغظ لات مدقأىذلا اذ هل لاق نين هؤااريمأا ريما هل لاق ةعْرخأي
 ضاسفلاةمر ءلاقوهنمولاقهتب ؤرىلاكقودوه-ةذر هم ىلع كفه: نم تد راسا هب كرم ءأنأ

 كريخ ناك ام ةمركعاي هل لاقو هس <نمهان دأو هب حرف ةفالملاب هءلع ورع

 رع كلذ لعفف ةمقر فه .لاجاَحتامو اس.جاهاك ل اوَحْسَدَل !ناهلسلا م ْك_.اءالابوالا هل

 تايشلا نمات# نب رشعو جتك ى ا اونا الع راس د فالآ شعل 0 هتعاس نما ئاضقا
 كلا ةعز خرمأ هل لاقو نام رذأو ةين «راوةربز لا ىلعءاول هلاو دقعودا :ةءاعد مهمتك ام ىلعةدأم ُُ

 الا رو اهيجهدنع نمأف :رصن مث نيئمااريمأاب هلع ىلاهدرأ ل:لاق هَءلْرَع تش ناو هتمق.أ تدسنأ
 6 لوس نب دملول اع هه : اك-ل| سنو هد اك> )5 هتفالخت دم كل أ درع نءناممال نيلماع

 ارو ثهناكو تاكا سنو ىي»ل لر كا دمء نب ماش ههوالذ هدمقن 8 ماضبأ ىو

 ردقناكوه لاجاتحتام عمدجاميلعناكو لاسجلاو نسما باغ د : راح«هموماشا| ىلا اروأسم رقم

 ناصأو همح اوت نمد > اندوه لزتوع امربدغ ىلع ةلقاقل!تازن ماشا نم برقاأف م هردفل أ ةئاما#

 ىلع ةئيحلاو هولا نسح ىتفب اذاوكل 2ك هامتيمف كمت بيق تاك هوأ زج مسأو عت

 كباس نم انساه لاقوه دنع لزتف من :لاقافمسص لقت أهل لاتو ه .1عمل.هنامدامنهممورقشأ سرف

 تدبلا اذ هاد: «ىنانو كال ىعتناتندناهللامؤهامسف

 ٍ روسلاو عمدلااهاوه قىلذلذ 5 رش هو ملام ن سمان ه«تودح

 ادم هدئنمتزغت ىعتنأ كتيرا لقلاق مث ركسأا هيام ىدحارارمءاةسأو | دبا سر رطب رطف

 رقالو سثالو بدضقالف 5 اهّتسا 2 ىف ىاقراح ه« رود تيبأا

 از_هىلء م دقأام هللاقمثءاشملااءاصنأىلاهدنعاعةملزب لو ١ ارم هاقسأو اديدشأب رطبرطف

 لاقم_هردفلأ نيثال_:.هيراملاو ذه ىنعدت أهل لاق ىلاح هب د مل دأو ىدهب ىضقأاملاقدابلا

 رفدص قدأو ىنهدءاضق ايف لاقاسغل| نوعرأ هيف كمن لاقهن هد.زملاو هتنالضف ىلا ندوحأام

 لاح قككرش ا مهاردلان ما انا نيس ف ا أدقلاقنيدنلا

 نأىلا كدنعنوك-توأىءاهاجأودغ فام كلا لص وأن أى قثتفأل اقاهك-تعب دق لاف تءقبام

 رااح ذل تو دقن لاقنا لع نمةيش اعمءامداوركس ١١ لم ادغ كم ءااكلذ لجأ ١

 ه«عغدوو < براد بل رمحا مم ضماواسهءارو وهف دنراو كَ ,ادىلءاواجا هم مالغد> اللاقف ايو هللا '

 فلاقواوه«م.ىفأ اطخأ هنأ فرعو سف: ىف عام اماار 2200 املا نءباغنأالاو هاق فرصناو 1

 لوصولان أنف «:ةرعفأب هووه نم ىردأ لو فر أال للا ىبراجلسأ.. ند تع :صاذأم هسفن

 ره“ أو لش أم ىردد الرئاحوهو ساجو ثم دهباد#أ لددو عبصلا ىنصنأىلا ارك ري ساح مثهملا

 نأ ن مآل تاخدنا هسفت لاق مث ىقشمدلوخدلايمهفماقلاءركو سمشلاهتقزسأ تسال ١



0 

 ١ اما رمات كنمىئاس نمدشأ عدس ان د ئىئاسح نان كلاسريغأنأديرألاقدرتامةمركف '

 1 د ف ةنلنل ان 1 كلل لا اياب دبا 00002 1ع

 نادل تلاقو هامان راوهءاعكل ذ ترك :أةهبوكرت تريخأة هزء تلأمو هت دةفتدقهنأرعادتوف
 1 لاةفدب رسوأ ة-وزىلاالا هلأ نمرمءى هناماغ نعادرف:م لالا نمةدمدعن جري الدرب زها ىلاو

 . تقولاا ذه ىف ت> راما لاتت>رخ مف ىنريخ| تلاةفامرتمةدحاو فت حرتشام ىنأ هنن لعامل
 اهربخأو منتااقُكِل تاقاذا هنمةك2 له لات ىراس ا نم شالت ا اقدحأ ىلل_هدالنأ لالالا
 نكسدقىباقنافالالّت ل اتاضد كلل فاح |نأ نيم 4 لاق م ٠رعأ ن هناك امراوؤ>و ىلع ةصقلاي
 دبع نينامءاسدب رب زو ملاح مدأ وءامرغلا اص عيصأ ال هناف هعزخامأو ترآ ذامىلانلرو

 ناكو هناكءهريخأف س>اسلا لدا ن ذأ :ساو هبا فقر اماف نيط_ اند دةءوبالزان ناكو كلا
 هللا ةفةفالدل ا مالس هءلع ل١ لدا مذ لو دل ىف هلْ ذأف افراع ه.نام لس ناكوهءورالابأر ومد
 ىكضلاتانءاةذملا ند َلمزماخ لاقل ا. اءوسلاأقانع كل اط,أام هع رخاب كلا ادبع نين اهءاس

 اذاو لالا نمد دم دهب ىجدب ىف تنكى نأ ن ينم اريم ب لعا هل لاق ن "الا تضوت مف لاق نينموتا اريمأ
 لدنامءاسلاةذاهرخ [ىلاوأن مّدصةبهربخأواذكواذك هرمأ نهناكو باسلا قرط لحرب

 . هلوقالاهظذا نم تعم” اموارك-:م ناك هنا كل ذو نين مئااريمأ د هفرعأ الهع زخلا. ةفلحرلا فرع
 ىلع هانأذاك-اهانفرعول لاقو هتةرعم ىلع كلا دمع نبنامءلس فها وبهاء ةماركللاتا اربع :رباحاذأ

 هع زب رخ# ضاسفا|ةمركع نع اضوءةربزجلا ىلءالماع هلءح وعاوأ رشد نب ردن دةع مث هناورع

 مامعضعن لعامل ف هتاقالم ىفةريزملا ل هأ جرخو هاقالو ةمركع جيرخ اسمنم برقامافةريزملاا دصاق
 بسا<نأو ل .ةآ ةمركع نمو نأرمأو ةرامالارادةعزت لزتف داءلا اول خد نأ ىلا اه.ح اوراس

 تسسبالااقاتمددال لاق لسا مميش ىلا ىلاملاقاسمئادأب هملاطفةريثكلاومأ هماع دوف بموقم
 حاببملا مالك لا نع تتكسو حاملا دازروُسُدل اردأو + سدا ىلا هيرمأف عناد تنأام عندا ىدنع
 ماا ةعزخن أدع ءلاكلل ا اهمأ ىنءادتلاق 4 ةئاقسلادع:نونامثلاو هعدارأاةلمللا تناك املفإ)
 هضرعد هلام نوص؛ن#متساىنادأ لوب لسرأف هلعان؟ هءلاطب هرلا لسزأ ص انقا | ةمركع سيح
 مث هسحيرضأو كلذءان_دأ ىترثك وأ ارش ماقأؤ نعس ودب دولاب ليك, نأر ماف تْئْأم مصاف
 تلاقو هفرءمو رقاو ل-ةعتاذتناك ا 4 ةالوم تعدو ملا هدا تالَدَل تهدعاف هرب هع هبا عاب

 د كنماوملطاذاف ةدعصن ىد_:ء نا ىنوقورمش نبدء زخريءالا باب ىلا ةعاسلاه ذه ىف ىضم ا
 ىذلا ل هفاااذ_هام هل ىلوةف ه.تءا:تااذاقو ولاه مل[ سأف هلع تاضداذأف ريماللالا ا وقأ اللوق

 تلعففدي دا ف ق.ضااوديدشا|نسحلاب هتاف اكنأالاك زم ماركلا تارثعرباجءاز>ناك امهتاعق
 هّتقو نمرم فمن تااقوح هناو ءامأ تاو هتوص ىلعأ» ىداناومالأك هع ردخ عم“ املق هبترمأ امهم راملا

 ا هعم نءو هءزدش ل دو هكقو سلا تاب ىلا مهب أو هدلا موهم-فدابلا وجوب اعدو تح رسأو هتبادي

 ظ ل.قأفهسار س؟:فكلذءل أ ةمركع هءاارظنا!ذ لالاو ب رمضلاهانضأ دقو لامار يغَهادعاق هوأرف
 كلامفأ رك لاق كنماذ_هسقعأ ام هل لاقو هسأر هيلا ةمركع عفرفاهلمقف هسأر ىلع بكسناوةعزدت
 قدو.ةا|مضوت نأرمأو ه-:ءدوستلا كف نأ ناوهسلا هع زدمأ عد وانل هللارفذ: لات قا ذاكهءوسو

 لءفت النأ هقناب كءلع م-قأ ةمركع لاذ كلاثام لئه ىلا: نأ دي رألافد رئاذام ةءركع لاق هءاد 0

 لاقف كلذ نمةعزخهه:3 فارصنالادارأو ةمركعهعدوف ةعزة>رادىلاال_صو ىحاعيجاجرخ مح

 )0 ماجلا



 0 وحس دس ا اعل 00
 ل-سرأ منرمالا لات هاو فااخل وتاج [ني:هؤأا اريمأ هلا س رجالا ةاماف كلَ هرسأب ,جاحلا ىلا ١

 اماف دنه ىأي ىلا ل دو ىت- هدكو م ىف باسل اءاحو ل#ىف تزومتف ريتا او سأ دفا 0 1

 1 ا سماق لا ر اوحا كود ؟رول#اتءار ظ

 ىىئذك ااهتنالءات ااقاهنا ماج راو-واسمتنال :عمهءله ْكدهْذَتو هنأز وهن ست راش

 ضلال[ ًاقهملع تكهذف هود و اههج ول: راق ىتحاوتفشكمف لهل ةراتس ,

 احاون نب رهستاميفكتك رت «. دلما براي دنهار كصضتناف ظ
 تشن نمو لام ن مهاد فام ان تام اتع اوراذا ىلائامو نيتيءلا ني ذهب هتناحأف

 بطع نموءاد ن عر ا قتشاذا « عد ةرمزءااو سستكملاملاف

 يل-ءاراتٍداَه دن هَتمَر دابلا ىلاتلمواماف ةفيالتادلب نمتب رقنأ لاس ماتو كص ذة لزتلو

 الار لة ضرالا ىلا باسحلا ارظن هاهو ظنا ةهر دات طة سدق هنالاجاب هأتااتو ضرالا ٠
 انذوءىذلا هقد_ لات لافراد لءاه لاف مهردوه ل.ل تلاةفرا داذهاس4 ل ةفاراشد ٠
 دمع ني_:موئا اريمأريصق ىلا اهاصوأ هنا م اذن مجالا لفنان ا!ناوانفاراني د طقاسلامهردلاب ٠

 ه0 مرت وار وعر

 "4 ديب

 مالكملا نعتتكسف حايصلادازرهش كردأو هدم افهم تاكو هماع تا دو ناو رمنب كلم

 ٍِق ىددالا امد نس هع ْر ر ةداكح ٍِق جانملا

 ريمأ ماد ناك هنأديعسلا كما اهيأ ىاب تلاق( ام ءاادع ونامل أو ةشلاثلا ةلءللا تناك اماق) !

 همعنو ةرهاظت أور مهل ناكدسأ ىن: نمرسش نب ةعزخ هل لاقد ل ر كما دمع نبت املس نيس: مما ش

 ناك نيذلاهناو- | ىلا جا -افر هدلاه دعقأ ىد لالا كلذ ىلع لزد لذ ناو الاب ربو لضفوةرذأو 1
 هرج !تناكو هتأرماىلا بهذ هملع مهريغت هل حالا ملف هاوملم حاد -هوساوف ميساوت و مهملع لفت ا

 ول مانا ىلا ىت مزلأن أى ءتمز رعد_ةواريغت ىناوخان متدأردق ىعد- هاااجلاةف
 ين ٠ رلا ضارفا!ه-ءركع هفرعد ن اكو ار ءاحراصو دهن ىتذ هدنعان6 توه« ماقأر هل عهباب قلغأف 3

 دقهل اول ال هل اح ام صا. .ةلاةمركعلا و 9مم نب 4 ع زخرك ذذا< لح وهام مدل هرب زملاىلودم“ 1

 همز هدا كل ذأ ل_ىحاعا ضاءفاأةهر 1 ب مزأو هبأب ىناغأ هنأو دوال أ فإما. 3

 ىلاد ع لءالاءاحاماف كلذ نمأ._ثد< هنااولاةفامفاومالوا._ساوصرش نبدع زحد_<لفيكو ١
 هعمو بكر وهلهأ نءارسج رخو«: ادجارسساب رم دحاو سك قف اهلمسفرا ند الآ ةفرأ
 ه2 عب أ مم الغ نم س 1 ةةعزخ باري فقو حراس ماما لمناملغن«مالغ ١

 هآر مو مافي لسا هك لاقو سنكلا ١ هلواذ :ةهعزخ هءلا جر هس . هعؤ دق بال | ىلا مدقتو ُ

 ازهأب ةمركعهإ لاتقل 0 00 نع هءذوف ال2 ١

 رباحانأ اقف تنأن م قرعت ى> كة اف لاق ىقرعت نأد» زاومقولا اذهر_ةمىفكل دة جام ,

 دتنى :رعلاان لامشمع نيالا كيلا ره ىذه م حالا ىندزف لات ماركا تارع ٠

 ىلا ل..سال تااةىرسأف ىو قةريثك اهنافم هاردال» تناك ناف ري_كناو بد رقلاج رغلاب هللا تأ

 اةيشع تانغ ةبحهس

 / دم يع

 رالف

 5 . هلزتمىلا عا .- رهنأف ه“ هركعامأو «:انداهنا قد صد الةربتان دلا ودع رصف مدبب كانا ارا

3 
 م

 كا
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 1 ان آو أو ممن ,مالاتصو نضام عم صارت قترزنلا + دااىلاراسنالا ٠ نءارغت هلام ذفنأاف تدحأ

 ا جدوه لعادل مغ .نةر ذم لاق نمو نيالا ذه عانق: لاوامطلا لك الس اذا|

 ١ ةلدرم ةرون“ اهي دحأس وأن ةمد قد ىد+أنرم هو فرمهناواذهدو مث فهلا نم هلد ارزيثالثء اهزهدو

 5 ةدعل دق باع لان ةمدع اماعلمذ م. 1 ىف ؛ نها مْمأت س>أو ةراَعلا ديرب ل مو انماع تر خ مد

 لدخلاانعاودرطق ضرالا كلت ناكسن م« ةرينت | أوضرالاىلا طقس م ةذعط هب وفر او لاحر

 ١ هلع تكدناوريعتلا قوفن ماهسفت تاق كلّ راحل |تووعق ءايرّتعا و انلقو همك هد ةعىذفت دوو

 تاسالاهذه لوو هَ عت 3 تاودو

 هةحال داما ىسفنلاعأ ل اءاو تربص نك ثري_ذ

 هةفاسةي ريلانو د ن مك مامأ # ىدرلاىلاتناك-ا جور تفصنأوو

 هقفاوم سد !سفنالو الءاوغ وب فاما كلدعب و ىدعد دحأ اذ

 راب د ىلا نءدح رو بارخا |ىقامهاثن انوادساو اريقا اهلا :ةغاوع يدع اردد او 4:42 تدهش مم

 لأن دوع ال هلئاو تاقفةران ْر لد رونا اةندملاتاخدوزاسحلاىلاتدع م نيذس ع« ستذأو ىبوق

 ظ لزنا تايرالد ا هورج تف[ عامل عهد 5 أو هءتعربق

 هءدهمل ارش [ن اكو تفرصناو هل ءاواموب ربقلا دنعتقأو نيسورعلاةرحتاولا ةفةردعش !اهذهك لأقدم
 نامعهذلا تن دنه ةداكد ىلاءتهتاهجر

 ( لاَج - وامسح جاصعلل صوفا منامزءاَسن نسخ تناك رك ذلاتنيدنه نأ (اضدأ ىكسو

 "له هانا مهرد قل امقاد_فاادع هيلع طرشو محب ٌوزنو روردثك الاما4 ل ز.وامظفن
 لوةةوة ارملا ف اهو ورظات ىهومابالا ضعي فامياع لدم ةلب وطْهدَم اهم تلم

 لغءاهإ 4#سارفأةلال.س « ةيسرع ةرهمالادنهامو
 لعيلاةنعا الذب ت دلو ناو 3 اهرد والذ تدلون أف

 ثعف اهقالطجاسخلا دارأؤ م, تماع نك: لو اهياع تدي واعحار فرصنا كلذ جالا مها

 رخأ:ناكد و أ جاهلا كل لوب ا4لا ةفاماع :رهاط نب هللا معلن دؤ اهةأطن رهاط نب هللا د عار |

 رهاطنبأاب ملعاتلاةف قالطلا ىف ا ا تر د ىو مردف ئئامقادصلان مهءلع كل

 كل مهرد فاأ انامل هذهوا دن أهءاعمدنأ الهللاوانةرغت ناو طقاموب هبت>رذ ةأمهلنأو هعم أن "ا

اد_.عنينمئئااريمأ غاب كلذدعب ما 0 نمىمال*ةراثد
 1 هل فصوواهريخن اورمنب كلا 

 كردأو «اهطغعاهبلا لسرأف أوظاشلأ لزةتواهظافل أ ةدوذعو اهادتءاواهدقو املاخوا دع
 اسلامالكسلان ءعتتكسو حايصلادازرهُ

 ن.:هوااريمأنأدرعسلا كمال نأ يتغلب تااق هثاهسلا هم تونامثلاو ةيناثلاة ل ألا تناك اسأف

 همذ لوقت ءاتكه لأ ت اسرافاوطخامماا لسرأ اهلا جوة راملان س>«ةلبا1 تاور منن كلا ادمع
 اوت اناس: هواارب مأاب لعاندعبأمأ بو هلع هللا ىلص دم هريذ ىلءةالصلاو هللا ىلعءاذثلا دع

 | ل : هللا ىل_.مهلوقا بتك واس 4و نم كم نينمؤئاأرع ماما :ك ارقاءافءانالا ىف

 امافلاههتسالا ل < نءىذقلا ىلهغا لاقو تارتان ن هان ا هلع 1و مكدوحأ ءاناف باكل

 ريما , ملعأ ىلا عت هللا بعدان هلأ دعب لوقت همأ انو ةفلاخ لا 58 لالا ال

 ١ نينمؤلا
 اناا ننال طا رع ا أ

0 

1 



 ان ْ ' 0
 1 نءولاقتامالخ تمعن 4 تلق نقر دئندسو نم حمال رح دقو راذع تماس |

 دلاله ذه ىءارا ف ةضورلا قاس طا تنك هل تاقة> اسال ذأ لاق ىسةلارمعم نس هللاد_هعتاق ٠
 حوملانيدذناانب 11 بأم لأ نية ةءانأ لات تسافح ساحا لاه د ىذلا امك دفأ سفن َكَيوسلا

 ندا, وش اذأو دعا[ رتعا مئادجاسواعك ١ ارسءةءةباز>الادعم ىلاتودغىراصنالا
 لصو ف لون ام ةمتعاب تلاقو ىلع ثفقوف ةد-الملا ةل هاك لام م !ةءردبة يراد نوطسو قوراقالاك
 نع «لةنأ ناريحانأ | هورثأ ىلع اسهل تعقوالوارب_*اسنأ ع ف الاتهذو ى 21 مث تلد بالطت نم

 سروب هب د ها |ميدشغ صاع "اك ىنافأ مث 2 هءلعأت ءثعم ضرألا ىلع ب' ؟ماو خ رص راكم ىلا ناكم

 ىدم.ىلع بواب يور ةدايعددالب نم اقيم 5 ارأ تاسالاهذهلرةءأشناو
 ىدتعيكر ك ذو جورمأ دنعو 0 مكءلعنافسأب ا

 داما نس - وأسودر ما! ىف تذكولو * مك ارأ تح شدعلاذل[ت ساو
 00 هدب نس نات كماذ ن همرؤعتساو ٌفدرىلاس:ىنأس أاب ةءتعاب هل تاو

 ىح هيفانسام ف دصا ىلا اذن . مق ه] تاةؤرعقلا علطىت> هعملزأ مل وناظراقلاب و د لاسسان أ ام
 لاق ا[ هوةءلاطد كنظام: ءان ناقف نوب تسد اة ةيراملا ام أو نأ ةأدقةوسنلاياذاو رهال ا انءاد

 فيرطغلاتنءابز نا: هدب راجلا مم |نعن متل أسف ةواسسلا ىلا ل راواهوت أ اهذ_تأن لقال ايامو
 1 1 #1 || نيه دشن أو هس رعقرؤ ىعلسأ| ش

 اهريهةوامءسأ |ض رأ ىلا تراسو 5 اهروكم دسحأ د ةأيرأ ىلءاخ

 اهريعتسأةريعىريغد-: عءعلهذ « اكرلان نع تدمعدق ىف اى 1

 ءلاضر غامت ىد كمماما هنا دب“ الدتاو : :أورملا له أر تسب دنرأ لا زحلاعتدروى ْاةءدعام هل تلتف ظ

 لق متدرلااوذمحا ام مماعتأ سف مئلم ىلعاتفرشأ ىتحانمةفراصنالا س ا ىلإ ام , م3 اضرلا وذو

 نم ديرأة ىو اةءهادن ى مر هنأأو اعاإتاةبرما!تاد امنع اولاة وه ءأو ةمتع ىف توأوةتام ”الياابعأ

 00 ا ىتءانهمموتلابكروان.كرفةعاطواممءاولاق ةواسوسل !ىلا دعا تملا
 لاقذ فايض[ كلانا تدم>تنأوهلاناقف مارك اد تسمح لاقوأ :امقتساواردادم جر هادئ اكعد رطغلا ١
 قرأه لاو عاطنالا  ثرذ دو ل ..هلا تاون ادب معلا ارش عماد ىدأن ملزتبسرلراعبرت مل 1

 2 نأ تطأ: :لق جت ة> أهأمو لاا :> أح ىذقت سس ال اناةَق متلاوعنلاتحذوا» ١

 اه ايو اذ ىتا|ن ا ىئاوخ ١١! لاةفرصنعلا ىءطل ار قل ىلاءل ار ذا نب با.ىلا نب ةمّتعأ ةع ركل
 ٌكءاعات :ءاي بنمغا | ىرأ ىلام نأ اتلاف هرىلا ل تدواض: ضن تاهريتاول تدان وأي

 هالماا لضفأ هم اعىنا ام4رفغءاماركت اداست لاف ىمكنوءط4 راصنالا نهموق "ىلع درولاقلا
 اي قب هنأ اذه همت 2 نع ىمع د تاأق بأ. دل أ نب م عل فرع ى فلا امل اقف م مق ةيطذنان انمال_سلاو

 كلذ ناك ام تااق هءم كثب دح ضعن "ىلا ىف دعا دا هال كزحوزأ التم سقأ لاذ با طاملرديودعو

 رهملا م_مياع ظاغأت ا اف ئثىأ:لاقد 000 دم نودرالراصنالا٠نا تدسقأ نكتأإ
 رهما4 درت نك -اوتءاحأ دق ى لاو اةؤنالاةفارد امج رجخ رخ م تاقام سحأ املا نوعج ربما

 مهرد فالآ ةسجورج الاب ءذلا نمد روم ف ا[ 13 امرأ لاقانأ تلتف هللا دمع لاق هب مئاقلا نذاهل
 لاق ثءح [لهذ كلذ كل تاق لاترينعا |نشر 1 ىجتوريملاو دارمال |نه سو 4 :اموربب» بري نا

 تت هلل 1
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 لاقالرذههجوا١بررغ 1 لاقووذ م 00 او:الىالو هاد لاف كولا ىفهاضآو بك رثىدس

 ىمأت اسف اموات ةدا ارا هنافث مخل اكل هروب اس نه ىمأو ىفأر الغ تا رو ىفألءاىالو ماي هاشدارم

 لما ىفنمو ا ل ا المأ نأ ل :ةلهىردأامو

 مقأ اك هروداس تذد جانرغف ىمأ أ ماو قارعلا كام بور غىلأ أمءالاسقف كلم م ءاامو كلِ أمساامو
 لههل لات افأ ا! ةدرولاع امهءاعاوشر ؟هءلعانشعم و دبع ةدخرص خرصدمالا بر مما

 ١ مو-مدقتف ىدأو نع دو. ةاااوا سرا نبا عر [سيرغلاق من : لاق جان ر2*ن*بدرغ غن اتنأ

 : ىمضخ ىف ىدنع ىه لات مأ نبأ هل لاقو هسئاح ىف هسا -أو سب رغ هنت مال كلاو

 ' اذهاملاقف هلا نءدول أذ هتمالساو-رذو هءاكتأ اقف همام ىلاراسو ءاشد ارم كر فاهب ىتثالاق
 احرفواةناهتف هدأ ىلا اهم ىنأو ادب دشاحرفت-رفف ىرح امباهثدسوهمأ ىلع لدهنا خلا رع

 رفواناساواءلاهءجاواسأ ف مالسالا امه ركس ل راا جاتر دف تاسأوأءوضعمد
 0 ضرعوهدلوو وههلاءذىل- ء«2وو رولا اس كل ارمضحأ م مهمالس أيس نغ

1 
7 
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 لاحت ااءاثدا ارماوسلاو اهوذب زو ةثيدملالهأحرفو ةنسدالا اون 0 رو هنن دأب اي ىلءام عاصف

 هتعاطأدقو قارعأا ىلءاك_ام :مادلا كلا | هعسد رغما | ثعب دما ,دلاو كرثا او مهل | مهولم-و

 دغرأ ىناولاز ” لو نوءجاى وانا هءحأد ةوةمعرلا ىف ل دا هت 5امىفس» رغدءقوداهإاو دالباا لك

 تاح هةاخ ىلعو راقب وهزعمودب نمناعسف تاعامملا قرفمو تاذألا مذادم هانأنأ ىلا ش ع

 يق( ىءدقلار معه نب هلل أدمعةب اكح ٍِي 5-3 .يو سرر غةءاك- نمانءانامأذ هو الآ

 ىعتدضقامإف ما ارملا هللا تود ىلا ةذ- تعش لا ىسقلارههم نب هللاد_.عنأ (اسيأىك-و)
 الو قلوة تورلا ف سال !تازذاثأ من 7 ؛.ف لو« -ءاع مق اىلص ىنلاربسقةدأب زلات دس ع

 لو#» وهاذ أو هل ءلاتصأف مدخرا .رتوصدأةءقراثت أتعجؤا

 ه-هئاغرك ذئااحءاسمأ « ردصلا لال, كل: هراثأذ ذ «٠ ردساامئاج حوف كاصثأ
 ريصلاةلةومارءلاوكسشن « فندىلع تلاطةلملا 5 ركدفلا سوو كيلا تدهأ
 فاكىتادهثيرد_.لاف « رمداد_ةوتك دقوتم ٠ ىوح رح ىلددنهترهسأ
 1 ا لا وتل ىد © ل اك ا ردا د ةدمبش بك بص

 لوةدهدشن أو نيثالاداعأهباذاو ارئاح تي ةبذ ىفءاحنبأن .ردأ لو هتوص عطنا

 0 سدا « رك اعمئاوذلادوسم لءالاو» رئاز للامخاب رند كاصتأ
 انحرم ه-.ق مطالترخ ه. هناك مالظااو ىلما تد دان عر رئازلا لانا كم4 جياتهاو

 لوا دودعانمم حا حايصلاالا « هلام #ىل_عتاط للاب
 رضا! ناو ار ةىرهلا نا « ١ ىلاطأ نوكدثتال ىناعأف

 ةد_نعانأ والا تاسالارخآ ىلا ىهتنا ا توسل: ةوس رت تأ الانام ا هلا

 دازرمُم كردأو « ناؤرتخ <. هدد و نم عمدلا قرت د-ةرهراذعترنب ل لامملا هد اغفامالغ هتءآرف

 حاسمملا ملاكلا نادك جايصلا

 . رهعم نب ءلياد .ءناد.هماا كالا أ ىنغاب تاق( اهقسلادس تونا مئلاو ةرداح ا ف تناك اف )

 . هدتعأتأ اوالا تاسدال اون [ ىلا ىهتنااف توصل |ةهدهصقأ تأ. :الاءادتنا دنع تذونف لاق ىسقلا

 4 0 هتدارف

 ني يا ل رو



 اون كانا ظ كافل آ

 بدرغكملا | كى دواء العد ناوق نمد هماللاقف هفنءدنع ريك اماعرمش ءوسجتا ٍْ

 كلَ ةبىد_رمأ لولاة اهمال عما! ىرح ام هل تكحاهنامث ملا كل تن انأو قارعلا كلم ٠
 هعأز عطقأو ك4 :يدمىلا نري_ءال هم رغاا نم ”ىلء كل ق-واس4 لات: منتلاقىلأل-تقو |

 اهلا مالك لانعتتكسف حامصلادازرهش كردأو « هلو. ترغف كدريضح لا |ههدقأو
 نبهاشدارمنا د.عسلا لل! اهمأ ىغلن تلاق م ةئامتسا دعب نوعمسلاو ةعساتلاةلمالا تناك اسف
 ملوتاقرطلانوءطةبو تارانا!نونثد اوراصو مهم ىلرت هنا ىتسدرام ىتثاسملا عم بكررراص جان اق
 وهو «أر ىرذ كا ارصق ىلءهاشدارم معهوا ما ءاوم + 4ةزارمش دالد ىلعاو ةرشأ ىت- مهرعس ىاولاز
 ءاشدارم ةيكراولمقمهنامثنامالا نامالا ناسألاب قاما حاس صواريث اقل هدنح نم لتةو همم لع

 اهدنحاوكاداراوادأ اولَمَمَ ءا١ ىلا اوراس م هتمد+خق اوك رف سراف نال أ ةريههع مه د>وأ م هدعق

 نب رون بحاص ميلا ب رشق سراف فا أن يثالث ىف ءاشدارمراسدقو نيرون ىلااوراسسو اهادأ أوكل و

 مهعلادنقرهم هذي دم دصاق او راسو سراففاأ نيثالثىفب كرو ىلاو لاومالا مهبلامدقو اثاط
 قماش دارمراع دقواهوذ_تأالإ ةاءدم ىلااول سدو اوراس مث ادودخأو طال ايلا اوراسواهودخأف

 «ةعاص# لال هو.حأف لاح رلاىلءهةرغب ئادااو نةتااولاومالا ندوه ذاب ىذلاو اضع نشد

 هرضدحأر ىدح ىلع ض.ءةأو ىركسع قاب ريض>أ ىت-اوريصا لاف ادم ارينامسا ىلا لصو مث هءركو
 دقو مام أهثالثلاتقلا ل < لاذه ل الفاوبو ىح نم لسرأ هنا مث هقنع برضه: اهماق ىنشأو ىبأ مادق

 اولافف نيلزانلاركسعل !نعلأسوادادجلاولاومالا سا ءاحدرام فاأ نيعبزأى لازلز ههمو سدرغ لدو ظ

 لاقوهاشدارماهدإو اهةنةعاف باغ تاصوو مهلت تنل انولت اقيم مايأ ثالث مهلو مهنبأ نم لعنال ظ

 نيضرالا برو تاوهمأا ترنيم املا بر نهرصتلاب .|تعدق كدا كلءىحأ ى-كتوش ف ىدعقاا
 برحلالو.طاوةدر هلا ىلع سنالا كولعر هنيعىلعدراماتئامماو هاش دارم سكر حامصلا عصا
 هاش د ارز ربفءراس ىلع سفالاو هن.ع ىلع نملا تفقوو بردلل «موقاعدو رخو بأ رف ب: رغ مه-ف
 ىنروقةناف م ك-1“الا كزرب الموقا» ىدان م الا ثوانمعهداوس قاس ف برحلة دع ىف قر اغوشو ظ
 باكابأ دا لاقءاشدارم مالك يرغمهنامافهريغ ل ثم تلق هترهقتاو نير كسلا ب اصوه ناك
 ىالازب لو تما: ىتح فو.سلاباب راضقو ترس: ىت-حا.رلابانعاطتوامهضء ىلءالج ٌمبرعلا

 اههضعباضءقو ضرالا ىلء الزنفام هند ن ءلءدنا تءقودقورامملا ف صتنا ىددعو برةورفور

 ىلع سب رغض.ؤضرالا «برض:نأ دارأو هقلعو «ةطدو سر غىلع هاش دارعمعه كلذ فعذ
 ىانألاقو هه ءلءحاصف ضرالا ىلع تق,طناءاوهلاناءاشدارم سحأفةد_ثاموذح وهينذأ

 حاسملامااكلانعتتكسف حا.صلادازر وش كردأو « هفتكفنامزلا سرافأب كري ٠

 ض.ةام ا رغنأد.«_سلا كمل ا اومأ نذل تلاق ةئانةسلادع نيناجللةمفوملاةلمال اتناك امل ذإ ٠

 باص ةدرملادارأف هتك نامزلا سزافا» كتري_-ىنانأ هلاقف اممذ_- وهاشدارعىنذأ ىلع
 او>ا صقم اشدارمة درعاوشط.؛نأ اودارأو درام فاأ؛تدرغل هغ هوصاة و أو عمن هاسدأرم )

 بهذلاءاز رطمرضخالاريرملانمناكو هقدارسف د رغساغ مو>ال_ماوهرونامالا نامالا
 رظناإ ف لالغالاودو.ةاا فله وهو هى ننهورض اف ءاشدارعاعد ردو حلاوردلابالاكمرجحألا

 كفدوْئثىأبرءلابلل انسررغ هل لاةفءاءملا نمضرالاىلا هسأربقرطأ سب رغىلاهاش داره
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 ا مل ظ 0
 011 ركلا هز انو: رماها لن سدا اننا تر ءلاوورخارلا ارهلا لثم

 انمدا بن نمت !اقو نيدشوه دماء وموت نم اةماقق هي دوماب معا ,دلاب كوك ا: ىدانورمعقلا ام ىلع

 ان :رقامهالو ممالك ن نانا 0 لعقلا بحاصست رغاك الومانالاق نقولا اذه ىف
 نمنومدتلاتدأف ا 4 ىودتن :زعزوهماع نيماركف سد رغلزتو م دخلاو ىراوملا كل ذك

 ن5-اوالاولاقىراوحلان مةد-او تدلو لد ار اوطالاول اةورمهةل اوما طوريخت ام اولاقو م- هدقأرم

 او مارتف هياعتأ !ىلاج رخوم را اىفءسرغ ملسوءارمالا يرفق بد رغم ا 0 ا١ل_صودتؤاو ورم |

 اورد هادصأ ىدانو هرب رس ىلع بي رغدمقو هءاعأ 0 وو هم اء

 0 -لعاول ,ني» نم مأ» ثا م4نا كإماناولاةذ م  مياع نمار لا علا نع مهلا ف 1 ا

 ميلا ثدملادغ سمرا تف ملا الو لا 3 مهني وام *» عقو أمو نو ديربام ىر ,طامو سناو ند - مهعمو

 لجار فال[ ةثالذو سراف فاأ : امهدب تقر ها ث داره ه6“ اك امواولاقم كو دب ربام رظذنو اياك

 0 0 9 ا.ساادازروش كر دأو 0 ميظعس مركستلا اذهو ى 2 ناكوراجلا طاهران ل أمو

 ' حاس لامالكملا نع
 ءىح ناك هناديع تالا |اهمأ ىغل..تلاق 4 ةئاهسلا دهب نوعيسلاو هئمامل اهل ءالاتناك .4ف)
 1 ني ماا اروباس كلا ثعب اسم هنا كلذو مظع برسرينا.سأ هن دم ىلع هلوزتورك بدلاأزه

 اناره كر تالا لا ىلا ف الاترابب .احرذ نوكدح فاس هاقرغام_هللاقو

 اءذلاو لاخر ظاتاد رغاب كن ع نبأ تااقو هوت نبأ فرعتال ةناري> ىو جاترشت تءه) كفو

 ' ىقو رام عالاوراصثالاريش داون ترمى تحداو ىلا داو نمو ضرأ ىلا ضرأ نم ةرئاسس لزت لو «فانأ
 ظ هتاثدو نصحملا جانرش نثق 0 ل دور هناك ناكرالا دم نانثما| ىلاع ىو نص هافسو

 نم هنراح هثام هن هن دوور 5 ل لا بهذدْلاى أ اوأ نم+مفوربر ذل طسأ ارادورفمهندحوف

 ندا ىراودح ع ننال نم نواس عن 5 داق قاوم اظنال# نال اىراوملا

 مالكم | ذه ىراوملا تموءاإفا هل ىرح اعن 2 كو مهل !كإم تفدانأن 2 اةفاه اح ٠ نع اما

 ناس 0 سس رمش :أمو نياك أ الور ل درا لكل اقوا م او نمم طن مامعأ ماعدزد

 جان دا ب د نعت أفماعطلا|ربلا نم دق نوما م ع نا ع ند
 لك ققأ .وهو لادن بلاساد كل اأن د« ءاولاق نكلعك امحلاو رصقلا اره تحاصن ءرىراوءلأ

 | 0١ ةادلو عتود مانأ ةسهت جانر 2 نهد 3 فاق ناملال# اقف ععااهدوتمعصنوةلماروش

 || لاصلدكملا | لقأ ل لق نو همأر خت ىف ىنرغقد اش دارم هذمع#و هتاقم نأ -1و هن 7
 هدفأدو 0 تا ارا سود كلا عيا يلام ىلع نأ ازود 5

 اولاةؤةيراملا» هدهنوأ نم هب راو لاقف كِل 1| هرظنف جانردف نو»ءوضرالان طمقو همر احةئاملا

 ظ نزذلا 4 ىرحام هإ نيت هه ناكل اذه ف اا أن لانا ,دلا و كرتلاو مها كم هر وف اس تبدل
 نم كاس أرعاطق أو مقأ ادالب ىلاريسأ ىنا م ممريكمو كدلاو ىف رتىتح ىربصاو ىنْرَحنال لاقواس اه
 هل تعدو هيدب تابقو جاردن تءاسقفلا ,دلاو كرملاو لع كادلو كال سادأو هذاد' ]نم
 7 د. لهو صقلاو دءمصل| ىلا ثوري_س و لودلانويأ رباو رادونالخا دالوأ عماش دلو برت دءقو

 ارمعلا نعل ارامصاسإة را نم ىسقأ «.1ةزاص تاهو نملك أو ةءراضاأ عاوسسلادمصو ٌشسحولا
 ةي
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 رسمك الا نالوا ةربخناممهتا اذ ال ياسا كوول 0 اخد قامل 21 3
 اهنامث ةعقمانسالل ىق.ام تااقو ضرال | ىلءاه>ات نمرف ناك امجاهوربأو كلاحر لقو نمل

 لتشد راس ه6 جرح دفا رعت د>وو و مدأ| تدب تدصقو لطب فا تيكر

 2[ لق سنا تلاقو ههترحف تقرغوتعاجتو 5 رغيلا هانا ترظنف لاجرلا لدن <ولاطاالا
 اولزعناو هن :عاو دمنا اهل اح رأ تا اقاهنا مث ىرع ةدقب ىد>- ىف د قرن بن رغاا|ذهالاىدارمامو 6
 3 كفهدب نم الا طق_وهدعاو-تذقراو س رغ عارذ فقوذ تمهمدو تمد_ةتا أمت م

 نارصنالاباهموق ترمأو ا هكسلمرب رم ىلع تساح وهاشن اح تعج روث ارب ءاريقحال_.ءاذدوفتكو
 ناكول ةنوهاماءاسهل ل ةفىلاحر لّدقَتو ىم:صرمسكثأ بر هلا سلق اد أ تااةف ناكملا ىف ه.تلتخاو
 01 فلذا ره اش لعف امان 4 لاقت هنضام كلف كرت انو سات ]تلاع لسنا متملاسحلا
 تراصو ادرةراصف ماع هتثرو هلع تءزعوعام تطأ هنا مث اديدشاباذع كب دعال ىهدوحو

 اهلا هيريضد اقماع ال نءاموب ه5 ءدمث نيةنسهب موقد نهد تاكوو عد ىف هتسد> مث هءقساو هموت

 امعالو اهع«ملكأف لكالاه] تمدقور كسلا ن ء هةصاخو تدر قف مت هسأر اه لاو ىب م مه-ت أت لاقو

 اهرد_ىىلء بكر مث :ا4 لاء ةَكلْءْ ل عامق هلتلاتو تدقرف ل٠ لا لءقأو 1 طافاهل.ةو ٠
 دحوفاهاخدفة-وتفءةنأز ةىلا ارافن مااه-ور تدوخ ىت-اهنع مد لو اهرسكا متمقر ىلع ملا

 ىلع فقوو عبر مد حاصلا ىلارع اريصوه دعلا | ماك هلو ىلا ديد نم ةةردوا لا ا

 لاةؤ برحلا ل آس لوما حان سو همدان ال أوءارمالا لق 9 اةرصتلاب أ ْ

 ماظملا و مانالا برراهتلاو لءالاقااخ مالعلاك ملا |اود.ءاو مانصالاةداسمعاو ] رباموقاد م 4
 د[ ناك اعلم < .اعاومعه مالك || كاذراذك-لامهءالفربدةْئُد لك ىلءوهو ْئْد لك ىنااخو
 حاسما مالك 1 نعت ل و حام ء”صااد أر رهُس كلردأو 8# اريثك اا مهتم لتقو معيفلاقرساك ا

 انلاسرغنأ دعا كلا اجا 3 (ةئامتسل دعب نوعبسلاأو ةعباس تااةلءالاتناكاإفل
 نأ اودارأو اوهس مهلكو هلع نورث اكتب مهو ل ءالا مدهو اريثك الخ متم لق رافكسل ىلع لوم (
 مك راقيه للا نبال ذ وهو فيلا امك قمار مدد امس, وهاقاووذحأت ٍْإ

 انما ةسغو راع ١١ ىلا مه-اورأب ىلاهت هلال صعو راودلا س اك مدو سو راثيلافيسلا مهداو اعأف

 ناش نع ناش هل ثدالىذلا ناد دلا تك لملأب أو ءارنامالانامالا ناوعالا حا هةرامجالادرب نياعا نا

 هل لاقو همالس |انو انهو سد رغىلعلازاز ل مد هرح ” الاوامن :دلا برو هرباءلا ى .ةمو هرسأك هاد 2

 نفس سدحلا ق تقأر انااىدأو او ىلا كلسرأو ىنأ ىنسدحا1ىالوما, لاقذ ىلا < كب عأ نم بد رغ

 محا ان أوس دو دون ملا يةعاطأو ىلأ تان ةفهملع تن ؟ام ىلا تدع مثةةس كلذ دعب تقف فىقلطأ مث
 اناا هالو هتف ع اقا ثناح موق لآ انت تنأوما انما ف كترأ أف ىراماخ فتن او تمنف مجباف

 هدا ىلع سصنو هموتلا مأوءاشناحلا مااا ل كار اك نماسر غى هدف كم ءلاثدتأو

 لازازد_دذعسد رغفاضة او لازلز هذ. دمىفال ا متل ارنانامو لاومالاو ا رغ در 11 تلا
 جيرك-ا|ةني دم نم لاملاباؤ اه درام فال[ ةثالثثع واءادمل الار زراعات اورلادار أمثروشأ هن
 هنيدماو +_صقوامس رغلازلز روحو لاومالاوا ادم ااول محي نأ م هرمأم ان مأىلءهوعضو
 : 58 ءاهباطم#ذ روم ةنب دملاىأرف سب رغرظنفا بف مدوالا لءالا فطن ءاحاف نئادملاريئامس
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 دازرومم كردأو ٠ ىداولا كلذ فبررع ف ىطمو نقولا ةماظ مه هسأر فوفءاقأو ذل ءفةئار##

 !ءلاملاكلا نعت تكسف حاملا
 كلذ لتقااايرغنأ دهرا اكلم اهيأ ىءابتلاق (ةلامسلا دس, نوءبسلا م لا تناك اذ)
 هكاوفلاع.ءجا مفر ةعساوةريز+لا كإةوردلا ها ريز>فهدحوةىداولا كلذ ف ىذمدرامملا
 نونسلاا هيف هءاعت نممواهراسمنأ نمبرش واهراُمأ كاهل نب رعر اضف باسل وةفشلاه.مشنامم
 وهامثيمف زينس عميس د>وادرفنم هلال ا هذه ىلع لزي لو لكأب و كو |ن هذخأءراصو ماوعالاو
 نوك-: ام هلاولا ف سد رغى اور ظن دقو ل>ردرام لك عمنادراموهلان ههيلعلزتذا سأاح مون َتاَذ

 م4ل اف هل اح ن نم يلام نللان ههوءسف هره_شلاط دق هر او تارا قلاىكأ نمهوازهان

 29 هرو-اامهنمتد رفع لاسةةه, اعاونْزخ هرج ]ىلاهأَو أ نممل ىرجاسع م-هريخأ منا نمانأم

 0 ىلا كءدونو ل, !ادومزود-اون ىءَتد و دحاو ىدغت ا كام ىلا نيؤوردنا نب ده ىدوتن ىج ل

 ترق اسءرغلاقؤن اممد“ الان اذهال اذ كمن ذلل ان اقورهلنا نأ ا م4لاقو ب يرغامهر كثف

 نيمو دمءفامهر طم سه رعدءقوار اطاد_همئا |مربدقىث د لك ىبءوهو ىذ : لكبر لواها م هاربا لاب

 جست بب رغعمسفاسيندلا نع ب اغىت> ىلع الأ تالا هي راطو لورتسف رس راه 1

 ضرالا: نيدو هذدب ىب ىس ضرالا د.مقو برهفرأن نم موس مهتم دراما بانعأ ةءاوهلاق كلالمالا

 نأ :لوأ دامرراصق مهسلا تلو هلهاكن ءلزنو نر غض هكردأو هذ :«مهسأ|برق دقو حر همر

 هسقن تؤم ىح موي ىلا وهم هاو وعلا كلذ ماعق ملظو ند :ماقر ارّوم سا" رعأاق الاس: رغلوزت

 هعلطو هر_هقن اش ل.> هل ناسف ةاسءملا نمس:: د-ةوالاثااث لاول ءاحاف توملاب نةدأو
 1 عا محلط م هلم اواموب حارتسا اوضرالاَت ا هل نم توعد هدف ىهو

 نوياوما!هنلاماقهل داب نانا :ا45 جار اهراس ردا اراب انة لارا

 لغد نم لكو ةنسةئاهسةنرمعلان ماسه ناكوداشناح اهو! ناكو مهتكسلمىلا هباونأو هءاعاوضمقو
 بدرهداولأ اف نم ريثك اسان تلتقدقو هلَدقَت هلم غرق, الق هدقارتوهذخأةفا مباع هنوضر هدامقب دم

 ىددو فارءلاكلمسرغى م«الاةفتنأدال_ءااىأن مول. دامو كلم« عاقل !اهدامععأ اب هل

 اهبااسرغ ءرظنو 0 اوّل :جوزلا 0 اوى مدة لة داو كا 1 رخاولت لات ةةءالعالا

 رجالا قءقملا نموهو ى مدتص ست هت ا اًقوهماع تحاصف كدب دلر كلا.تاسمل لافو تضضغلا ندعم
 متصل هنق فدوه هملق نملد هلع .ا نصا ةق فءوسب>ا لاجراب تا اناهنا رهاوداو ردلاب عصرغ

 |ءملامالكسلا نعتةكسف 0 حام ,هىاادأز رمش كردأو 5 باو.الاهءلءاولةقو

 اوذخأ المهاد. كيلا هيأ ىغلدتلاق 4( ةثاعسلادع نوعيسلاو ةمسدأ هاا
 وهو حمصلا ىلا سب رغرظت مها. سل احلا اوضموباوبالا ءاعا اوةلغو نصل |هءق فهو هدواس رغ

 راصق ضرال اهب برضو هلو محصل ىلأ سن ر عم دءةةرهر ره اوردلادت الف هةذع قورحالا ىء ءةدا| نم

 ريسالاب نوت الاح راب تلاقواشرب ريس ىلع ةك الات لد حابصلا عصأ اطقراوملا عاط ىتحم انواوشه
 نه مدلا لْزن ىت> مههرو ىلءاومطافاروسكم مصل او د-وذاوأ دو ةءعلااردتفو سن رغىلااوراسف
 31١ 0 ارت اقدح وويل كلف دوك مات ,رغ ىلا اوم دقت مم هنودع قام

 تركو

 ' ذأ ول ىءدبق ف بيرغ ارو بهل نم درا نابل ءكموشو هرهظ ىلءنه بد رغ
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 ءارزولابلك اب بدق وريسالا ناو ىحنلانيأريزواب لاق هر زوىلاتفتلاة ناظم مأمئانتنأ له
 همم بدك“ حم راثد- [نأ دءالو برهو ى4!قرسىنلا اووف هر ف تنك! هقرح ىلع ترش تنأالول
 عدلا فاير غس حامل هنأ كل ذو ب.هت ب.س مصل او سبرغ حاورل ناكو هتءةرعطةةريزولا ردو

 دراما هونت لوز عهللا نم بلط رىلاعت هللارآ دل س رغماقق مصل ا. ميف ىتلأ ةمقلا اح دمق
 سررغيىلا مد: هنا عهارأالو ىنارب ىذلا نمءاءا خاب لاقو هءاق عت 8 هناسا ىلع ىطاذل املا لكوم لا

 لوة: لاق ىلتامىف ل دأو كءزح نم ريصأ ى- لوقأ ىذأ ام ىدمسأب للاقر همادقأ ىلع بكناو
 لازلز دراملا مءاناكوةداءسا | لهأ نم بةكسفةدأ عكاابدراسملا ىطخق هللا لات ميهاربأ هلئاالا هلاال

 ىلعالاو لا دقو خصلا ىلع هلجو دورا نما رغلح هنا ناذا ول مراكن ءهوبأو لزلزملا نبا
 حاسما ملاكا !نعتتكسف حاصلا دازروم كردأو ه
 لجام ا وراملانأد.عسلا كلا || هيأ ىتملان تلاق ( ةئامتسلا دعب نوعيسلاو ةعبارلاةلءللا تناك اءانؤ
 ل دام هناف كلا ارمأ نم تاك امانأو) هرمأ نمناك اماذه ىنءالاو+ ا دصقمصلا لهواس رغ
 اورك-نأ عج ام كملا ادن ى ارا هلءةورب زولارمأ نمىرحاه ىرح وهدم مل بي رغنعمحصلالأسإ

 ملواو:ذ ىتحمايأةث الث ممتد. فلا رادو مهتععب ىلعاول سو كلا | اولتقو مهةرءس اومعسو جدلاهدامع

 قاوةدو هول :ةف ل رلا كال ذ ىلع نامءصلا دوو هل: ةفزح الا ىلءامهدحأىَوَتَدَد نباح رىوس ىنءن
 ةئبدملا تزاصر نو حلاو ىرةلاا ود _عقو تانبلاوءا هلا تعهو مهرتخ | نءاوك-ل» ىح مهتم

 لزاما نيلازلز هلو اا هناق بد رغرمأ نع (ناك امامأ 0 م4 رحاب اذه, ولالا مكسالةءل اخ

 قابأ ل عه دنعلزازأا كلما ناكو روصتملا لقأ اورولل ارمصقوروذ اك-ارثازح ىهر هدالب هب دصقو
 هل-عىلع هموةووش امون لزأ زاالخدقا4 از اورجالا سهذلاب هج وسما لال او ىل !ه سنا دق
 نال زماد لاقو لدقأ !فو> فداطءشاا حام مف كءءزاىذلاام ىملا اد هل لاس ةؤاعءْزممهددوف

 ءرخآىلا هلَوأ نمىرح اع «ثدن> مث قاردلا بح اص سد رعد ىلع ميهاربا لل: !نيدىلا أ مص كنا

 اوقاف هقزتعأ ىنوعأرو ىدلورض> اذا لاق كم هاد ىلءةناماول او كلذ نءأو تق من م]| نم هدو-ام

 ا: ركل م2 بدر ع هعمو «-أ ىلع لازاز لة دنيموند_ءنمثةعاطو اععماول اةفه لع

 رطمق لزازا ا كمل !مادق امهوفقوأوام-هوضءقو بدرغ ىلعو ه_.اءاوم :ةريصةلأ با نءل د

 ىتاعخددإ لاق ءداد_>أو كدا آن دو كب :تقر أف لدناسملا بلك اء هل لاقو بضغلا نيدد هذال

 هدلو لع كما مق راهتلاو لالا قلاش راسا كلما بنعغ نم مل-ةملسافكل» واءتنأو لا نيذ
 ةعاطقاب هل لاقو بد رغىلإ تفتلا مثهو سم هس رم هنأ مث مااك-لا| ل وم ىهجاوت انزلا دلو اد هل لاقو ا

 ىلالال_-دما!نم هت رخخأ س رغلاةف ه-ةءد نم هةدح رت أو ىدلو ل هه. تدعل فرح نزالا ُ ١

 ى-- هللاقو را._سهعءادرام ىلع كمل |اسصت ناءالا ىلارفك-ل!نمو هذجلا ىلاراسناا نمو ىد ا ا

 لْزن نملك هرج باس متااوهرتح طرق نمىداولاث ذو كلم ى-راذلا ىداو ف هه ضو تاك! | ذه 3

 راسنوعلملا مقتله: م هيف سول سهل. ]ل اع لج ىداولا كل لد ط.عرةعاسنشسالو كله ه.ق 1

 ةدوحاو ةعاس ىداولأ نيبو هند راص تساي دلا نم تارذتاعم رااد_ىقوهيراطرامس رغل و

 لزن نامعتوهر دزاملالزنا ا ةرامثأو رام أورام ىذىداو ىفهلزخف برغي تيرغعلاب مت دقو

 لا
 41 فيوم ل للا اا



 دفمي ا مل

 [64غ ٠

 اوءلطت شخ اف جر نأ هوراغتناو هتك ىلع .:عساود_-دوومودع لف هنمدخ نو ل هد اوضدأ

 اوريهقذ كلذ, مهربخأو بح احلا م_مباا عب رفهاثب أر ام ةحراملا نما ولاقذم رملا ىف نملأسو

 ءاعرم ّتإ 1١ له ةءئيتاسلا ولاَ مهنا ُ ن.ةاسسلاو ف هزني حا رن وكن نأر اظن ضعبأ مهضم:لاقو
 ناعل.كل!ىفاطو نيك ايراهنا ارخ آاريهج رو نيتاسلا ع-.ج او ثةذواومتغاق ءانسأزام اولاقق

 ىتلهزاهناةسيرغرمأ نم (ناك امانأوإ مدرمأ ن هناك اماذ وق دازأام لءفيىذلا داسمعلا ب أ
 ضت-اوجاومالاهتيعلف لاملارصأاقرايتلا هفدق م مايأ ةستراثلا ىف هىرح وهو سهورلاىلء

 الاه وة الو لوح ال لاق هب علت جاومال برصلا ط و ىف« ةند_جوف هينرع قنا عشبأا هنم جرف هنأأي

 ىلدرت ى> ىلر ةسأو نومعطا مه لا 29 تن دال "٠ ىأنمونوكت نمهلاولاق 7 هود أوهؤأف همك

 امو مكسنحام موقاب ل .ةف هل ةءهءلع هتلادرو بريشو لك |ةدازلاوءاسملاب هوقأذانأ نم مكسل لوقأو تور
 الادعبام بالكاب مكدويعلو مكامن ىلاقو شاةزم هما ةد دعو ج رك-1!ن مننا ولاقف مكسايد
 ضمقاااو دارأو نون- وهمه ءاءاوماتاهد:هذنوكمفنآ يد لوةءوئد لك ىادىذلا هللا

 ه.اعاورثاكف الح رزبعل 2 طءفةانمل اهمدعأو هامر همك نملكراسصف حالسالنودر هلع

 جركل ةنيدمىلا اولدو ىتاوراس كلا | ىلع هدرعذ ىتحاذضرأ ىفالا هلدةثاماولافو هقاثواو دشو
 اييملامالكسلا نعتتكسف حامصلادازر هش كردأو
 انا بكرم ا لهأنأدمعسا!كلاأ هيأ ىنئلن تاق( ةثامتسلا دع نوعيسلاو هكلاثلا ةلمألا تناك الف
 اهاش ىذلاناكوج ركدلاة_:.دءىلااوراس مان_ضرأ ىنالا 1 ةةناماول اق وفنأ و سن رغىلءاوضوق

 ا مدد دف ل_خ دب ل ن أ هنوأة هد و هنوكسعق هنن دم ف نم لك هءء٠ه5٠ ىوءاان صه كلذ جدن

 همذص ىلء ل دو ماقذ كالا | باق عْزفأ ىتد> رصو ةم.ظءةصص صدا !كلذ اص سرغ لد

 ىلع ىطنو تسلا فو> ىف ل دناطء.ثااناكو هءز.عو هغذأو همف نهناحر<ناحخدلاوراذا أددوق
 مهننداوك رعي نأ سانلارمأب وهو قارعل ا كل موهو ببر غ هسا دحاو كل عقو دق كإ ماب للاقو هناسأ
 مسرغاولةددقم_ماذاو هن ىلع ساد و كلا اج رف هةتالؤه كناءاواخ داذافهنرأو دمعت و

 هلاوكحواةءرغءاند_ج ووانة4 ” ايارفاكمالعلااذ_هاندح ود ةكلمان اول ايو كم | ىدب نيد هوغؤوأ
 كلاب ربزولا لا ةفاذع ىذربهلعل «ماعاهرراو «دكلا خصلات دي ىلا هاو. هذا لاق سد رغ تان اكد

 ملفهوريضهأ هءلااومهذف بد رغزا عد اباورمأو هذي دا لهأ اورو كلل يرجو حامصلا ل ارانلا هنف

 باوبالاوه.مردو.ةلاو لسال_ىلاان دب واولاق بره ف دكو لاق: هيوروب كلملااواعأو اوداء فهود
 ىلا ىلا ىضم ان لاق مث ملء نالاولا ةذ راغ ضرالا فوأراطءاههأا ىفاذه لهلافو كلا سقتفةتاَعم

 لوفر هييع كءعراصو هد لفوإ دعو مدا ادصقوم اقدنا مث ىطم نب | ىنر بخ ءناف نع هلأساو



 ل ل

 مس
 اونافذاد-نوربالو ع رزلاد صلاح رلاناد هو ناعما نيفءسىوسرافكءاار ا :ةلفرارقلا 0

 ديل. .ةقنادرا أع .دعرو اريثك اقل مهنماتفأ دقو نيمو مهاعتف لنا درع ىلءاوراسو مهما ١

 هلا اوعدفد- أم امككر امال اك فو اكلرانكلا ميتا 4 لاقوالءذامىلءام_ه رك سرع

 جامصلادا زرهش لردأوء هموقو سرغرمأ نهناك اماذهأ ءمئاطوأ ىف ذانمطاو ملا 5 رانرسا

 !ءلامزاكا!ن ءنتكدو ا

 مزهامدعا.رغنادعسلا كل ااه ىعلب تلاق( أمت 0 الاتناك ا

 أمم ا ركانيكراد : الو ةم٠ذ هذع مد ف ا 1 0 !ناحروتأاو نا ءايكتاارعأ ءاشدرور

 ءازءلا اوم اقأوزا ريش ىلااولصو ى مهتىزهىفاولازبملمهناترافكل|(امأو)اءمماطوأ ىفادعقو مهلاومأ

 :نع 0 ا ١ تاريس همءاخأو اسدروك لال ناكو مهتم ل 53 نءهىل ع ا

 زاربثةئي دم نعد وهني ناكوراهزالاوراسطالاورامالاوراعمالاريثك نوصملا نمنصد ىف همخأ

 دلو: كامنوك ارمهورح اساانأ ريس ىلع اول دو نصل اكل ذ ىلا توم ملا مَع ارا سف مول فصت

 ع«ءاملفرواس نياوهاش هرودامنأ نادراسملا فطخ ف .كوربخلاب هودعأف موقاد مك اك« أامم-4لاقف

 مم كراالوهلا واح عدا ال يد ى-ولاقو امالظهو- و ىفءامضااراص مالك | اذه ناريس ا

 نئادملاربنام- .ساىلا ضهادللا ءةريض رجالا كلا |!باطو تالك الث هنا مثراءالادرب نمالوازاب د ظ

 0 غءلإ !ىلا لو حواس عدعا طوام ملاذ هرب رس ىلع سلاحوهو برغش ١ ىلع مدهاو |

 ركسعا اود_فىقوتا>روقااوناعاكملا كلذك و ه.اعلجو قداملاهة م سبض*سنرغمآراماف

 هموقتاوواي راه ىلو فاما راحت: زعألا كلاااوضحو ند :الثو ةثام_.نممماول:ةفرجالا كمل ا

 س :ولابنوعدب مهورج ا !!ناريسىلءاول دو هكاوفلا نصح اول صو ىتحنيرثاساولار .لو ني>ورع ا

 4 تعم ةمدصو هب هنري نملك: م٠لاطملا حوت ُتْدَأ فس ههماسرغتام ءكحانهلاولاةةرومشلاو ظ

 "0 تاق لل ل دنس نان رة و شعرم كم ا|.هابأ اطعادق فانز ظ
 لاح ىلا ىذذ ضما هل لاقرج الا كمللامزاكوح الا عونام و اريثك اشن أن نهار ركل ا

 رناءسأ ىلاض مال اورام هالحين مهردردةءاطعأو عزاعز ههعاادرامرض-أو مزعوحا لا نأ مهل هس ا

 جنلاذن قدح ءدنع قالو ماش ىتح :دصراور ةدعوروص قروصتو بدر ءرممةدصقأو نادملا ظ

 قر هو سرر عرصق دلع ةو ند ابار امس أى ل و ىتحراسو ةعاطواءهملاا قف هد ىتئأو هغنأ ىف هطحو ظ

 مانو مهد_ةارمىلا كولا تمهذو لد الا ل د ى>رب- ءورهةلانأةمءطن م هقاط ىف دءةوروذمصءوهرود ا
 هسافنأت دمخق هذنأ ىفهرذو نووصملا يملا ب ربخأو لزنف بد رغ مان ىت- دراسا اريصو هد ىلع سررغ ْ

 كفا ناس فرهرألا لاننا الما ءلاعرلال_؛هقرمو لجو شرفلاةيالم مقلق ١
 نءهموق نم لد ردأومت هدأ تذل اح فوهو هل ةءتأدأر أو .لءذ ىلع ءركيةرحا ىلا ناريس ىلعدي لمدو ١ ١

 ترفع لكان ءاعل عب همحاص ٌشعرم كل | نالناخلاانراب دررخأ“ ءءلعق ناكل | مكحاب هأ لاقو هل ق١
 سأفدحأ هيلعبألو قرذيو ءامر نم .ىرديالف جن“ ودروس قرار تن تسفابو ل5 ل 1

 أءملاءااكدا |نعتتكسف حام_هاادازر مش كردأو « نوك>ى «_.هربواءءرغل »4 هنأدراملا
 ل دراما ن أد ءءسلا كلا اا هعأ ىنءاتااق (ةثاقساادع.ن وعيسلاوة,ئاشا الد الا تناك امانإلا
 لامملاب هطدرو شح مور لهع؟ ه٠ .اعن لق نوحي ف هيمرب نأ دارأف نوي ىلا هب فاو رى ْ

 تنال ملل اوي 00



 كا ارزرا
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 را را عا دوا لوب ماك .ءالا نم هي دما ىف نم لك لسأو فدل | ىلءاوحاز

 مد اعال اىلءقرفو بهذلاو ةمئْل| قرؤز بهوو عانو مقل © ا[ هروناس نورك ىلع س ا-و نيادملا

 رمهقلا ؟ةل_ةءاوءازعلا تءاقأو انمتا؛ترك_ذن جانر غم أنا مم ءاقملأو زعااررصتااب هلا اوعدوهو.دحأو

 قى 5 ٠ هل تلاقو امرك مأتم قدم مختل ردد بارع موءو«ق حاصلا ”ارمصلاب

 ساحوا مبا سبرغ كف كك هر دة, ترف تناك ةءرطتناكول تاقو ىتنباترك دن ترض> انا كنا
 ل كاي تاعفام هللا تاكا وأ لا فدو ةلاىف رمح وذو هب اون رووا ىنوةا لاقو تحت ىلع

 00 ا 1 لاو تطل نيرغاع نر دسر < قاسهاقو غامج4 تاقو اذهواذهلا .متيطعأ
 ىلطا الا: مةر نو هنج امام ىلع اه انك رتوا عاعا:ةفش لد اه اةقرغام كالءاب نكماو منالاق ق> اذه
 اورو لزدأو 01 ان دزءامادهو كك عمان هد ور [ك رقة تدلا ىلا ىحرتالو كل سقتلا افلا

 اسءاأم ا 2100 حايصلا

 اما نيل رانا ديوس كلا |اهعأ ىةلب تااق 6 الا | 5 3 هيت تال ءالاتناكانف)

 اذه مهتمسد رغ عمءام و رودن» رك طاش ىلءاهأن 5 رثهلالاقو جارد ءْفَةصق ىلع ب.رغك الإ! امكح

 تتاموأ ةانطال .ةىف ىه له جاتر ذك لاحاوراظن ءأ اولمر تحت ىل اوي ريدا م هلا ةفاورمضفس نيم دفا اياعو

 دنعامهورك ذدلرب تءاج دقوا“ 133 2111 نا امل نا تان زل اكلم اباولاقو ل مرت تاون ريض

 تناك ةيمقااة دم سغ كتر غس ىف كل مكس سحان ةنبب نير شع ٌكدع سرغت نكءلو نالان هةفئاط

 م ىفىتاانوصحلاو عالة ةاا ىلا الور تع و مظعلا ىل_هلا هتئابالاو وقالو لوحال لاةف نم:ناُك
 اضصق اف الالظأوراطقالادس ىت-راثار ا.غرظنذاهريصقفف سااح وهامن دق نيءئاطاوإ ةرولاس
 ا..رائافطخو را 313 الل دو تادرالا راسفراعغلا| 1 هرب ى ا.دئالاقو ناحرولاو نا علمك !اىلع
 بد رغد] لا ةفركسعلا نم هنافا ذه لأس اهلالاقو هيدي نبه افقوأ اوس: رغىلا هانتأو تاسرفلا نم
 ناكلذ ف مساان اكو كل: اد يأ زر ريش اص ءاشدرو كاملا ذه نا كلم اءلاسةفر كىءااله نأ

 نم هم ذرش قروب س كلا نب كره رع أمىرح و سبرغ ند» وهيب هعقولا ت !ثدءوا_ مهلا كامرا

 ٍ ىف عزان هعو هدو ضرالا لءقو هات هرو كلل ىلع لن دوزاروش ة: دعا لصو ترا - ةهممأر كك

 تبدرع4و6أترعلان ءكلمان :لروطظ كل ماب لاف 1 .امىل لقو مالغان كسأر مفرادأ لان هدودخ

 ىلا هلوأ نمسدرغ كلل نمىرح امد ىو مايملا رس اكمهاةسسو مايعالا لةقوىفأ كلم دخأ
 ةامحو لاو كلذ دنعف س رغاسهذخادإ ل |ةفةميطق أما له لاقروواس نبا مالكهاش درو مهءاملفهرتخ
 مهدعذ أول .3 أ هياون ىل اولسرأو بت لا ماا سمالوأب ودب ضرالا هدو ىلع قبأ تيقرام ىءأر

 ١ ىت> مهم راسو حالما تالآو ع وردلا لاح 1 ىلءقرفو ناز شتا مَ م اذ أنين اسمو ةسمش مه دح وق
 هيل رالءقو ناح 2 مامكلا مهقَتف ةسلا تاب لاس وهي جاو رون ادلارناس كا

 كلذ دنع هانار مك.ئداءه4لاقفانهدقنءركسعلاا ذه لءحاوانب ولة ريحان الوما» :الاقو فرغ
 «ذعنع سا احروباسس نباوهزع ىمر ) ىنعءأد_عوق ءامانرز و دارس لع ارت عع ناكر راط

 راس نس |تاعيقو ناد ءكسلا|مدا- َةَدْو نوماس ا لق ىلع نورواثةمهو نا هلوحنومدةىلأو

 ” نادراملاداع م 76 نواف تام رض رمأقس رغىلااموباراسوها درو فط- ناحروقلاو

 ١ | سطو راذ اا ىلا موحاور أدق لهعو راقكلا قاع وداد مه نأد- ردة. ال فمس لك نيف 07 أ.همو

 د رارقلا



 ىلا ننام يقا امل ضمالا انكر يكل هسا 0 ف ١

 ءىدح أنآ نمد الىدلاو ا امحوءاٌثدرو لاقو تناالارمالا اذ لام ىدلو اب لاقو اة دروهدأو

 فل ىثام مه سرس ور 00 ملك الدأو لام [ىف<- موقءاريا وس رغ

 ىل ىدحرأت دقرأ ها .مهاذاواول-رينأ اودار أو حا.صلا ص أدقو لمحرلا هنت ىفءاوقاب راغلأن ب رشعو

 مظملا اعلا هىلا ارظناماذهدلز عادولال ١ ارروها كلا !ناكوراظنا | نبعأ بكدقو راطقالا

 دئعق هلاطنأو سرغ ىت أدق ىالوماب لاق م داعو حار ةرأب لاا ذهريخ ل ههذك |لاتو عاس ىلع -اص

 راو :ادماريثا» ساىلعسرغل.قأاملف لات ةااو فرعا ل را فطداو لاجالااو طم كلذ

 اوزواهد: اه كفرا نلت راباولج |لاقو «ءوقرونا مان دن حا فك كا مترا ىلءا اومزعدقو مادعالا
 م دعو مدعأ سوفا تندأعو معمتأو مدلا ىرح.و مالاو ءغالاو مهئأاو ب رعلا تع مطنأو ءأا

 لاص#: الا لوهطاوقدةراسهناا ىلو ى- لدقو برح ققاولازنلو مز-ماون اسم لا ىلوو مح هو عاصم |

 بص: رغد اكلدلو هك 'تأب ىلع م أمت أوءدسن رو اس كاملا ارماو مممضعب نءاوقرتفأو

 املا مااك-لان ءدتكسا حا هاادازرجت لردأ زو 2 او لك لزنو ماهعالا مام لاق هما مدت

 كمل أ اركسعنأ دمسسلا كلا اسهأ ىف نيل 1 2 امدسلادع نوتسااو هقطاد أهل الات ناكاكو

 ممحامسصلا عيصأ ىتح هم اسخ ىلا د - او لك هذ ممذهعب نماول صفا 1 روس اركسعو ببرغ

 000 ل ااودعأ أو ..داوحامرلا ولج دقو حايصلا او 1 وحار ةاأدرملا | كا

 م2 م فَ ريك هللا حساس هو راد أ ط-و ىلا و داو مدع مي دربرخلابا مت

 نهناموطهلزريف ز -اعالو زال 0 !!ىزريبالز > أمم نه لهزرامم ند هلهمقأاو برءا!لاطنأ

 هيرو هعرغىلع ماسر بوق 00 تالجا.- منين عقوو هملع لج متسرو م :سر ىلع لجو مهلا

 ناهاؤ اة رءههر قر ال.:3ضرألاىل ءعقوؤهرددىف ه-أر هس: ةالطرنوء.سهنزو هعم ناك دوه

 ثاغتساوراوفالات اذ سلام اوثاخ 8 ء#سأو نيإسملا ىنعاو ام ةلل ار «موقرم افروهاس كالا ىلع كلذ

 مدعو فد رغحاص كلذ دن ءقمطدلا سأك مد دوعسو كثب رعلا ىلع مقل رئاك_:ورامحلا كلا اب نومل كلل

 تكل !باكر يتاح روقلاو نأ 5 .؟لل نكرم .عالا ىلع لجو ٌتذأت فيس ط

 1 .اءايشغم ضرالاو عقوذا-فصء ار ىلع هيرضف لهلاع وأ رىلا لصوىج> هقمسا اركملزب لو بن رغ

 نيلاط هب دما ب اوبأ ىلاو نمد راسداولر عذ ورق لا اما ءعالا را: املقموماس ك6 'ادراملاهذخأف ١

 ىلع ردقب لوريثآ ق ا تان جدزاو تاواالا ىلا ا أواصو ى> فو. ءسأأي نوماس 1 موعد :

 لاط.أ ع-جو ناحرو" ةلار ناحل ا ار غمادلاو ممهسو رادعسو نار هلأ مكسر مده مادارا :[غ ٍ

 رادثلا لا م مدا ىرت ؛ تاونالا  نمقر ملام 5 ءالاىلعنيد رانا برفو اسم /ٍ

 مهعأت + ىلا معا قوسم هوقأسو مدد دعو مه--الساومرق 0 عقر ون امالا اودان كلذ دنع ا

 ىلع د ءقورافكل|مذ نم ل.ةغاام د ءزعلا باث 0 سدإو هحالم عاف قدارم ىلا عمبردق بير غ اكو ١
 ند ام تاءفام ىلع كمل ام مهأ سب اك اه ل[ ةذ هر دب نمد هوغقوأو هاواسث : مهلا كلم ساو هانا ١

 انوالا لااا كيو اواو با : أف ت 5 ءاع ىندحأ اون الكل ءاب لاق الأ ل مأال ىئارتفمك ٠

 م نينالاعطق هن م ةرهأأم لارا اهب نآرمأ م الكي 00 رغممءاماق خم

 قاماأو انقل نورسشءودأ اممم ممل امال سأامياع ضرعر مامعالاب امد يدوب ادن هلأ
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 ركسماان «كلعم مكهأ لاقو م 0 ءلامحر دوا ثتحا ماو نيقرافاءمب>اماو تار عأل تثكلا :

 ٍ بد رغلاةفدومءملاو هنذلاق'مامطألالا عفننالا نال دوبعم تسيارانلامهأا ب اكان سر غلاف
 نزح نهري م !2-لوقأ اف ىم عالا لانة ضرألاو تاوهسلا ناو ءكرّوصو لقاح ذل! دومعملا
 دك ةدامشلاب ىف طنف هللا لءاخ م.هاربا هنأالا هلا ال لوم بد رغلاتة كد ىف لخدأو برلا كلذ

 ىنرمأو فاأ ةثامىف دم وباسس كلا "لمن اىالوما لعالاقو ةداعسل ا لهأ نم
 نمو قم_ضلا نم هتنن اتصلت ثدى 5 احازهأ لاق همك تدرغ عما را مكنم قبأالثأ

 مدقم كلذكو بدر ل ةرواسمهم نيل ال 5 ,رمذ اسعهللا هي زا نكداو ىدرلا

 سساملاقث نامزل كمل اب كسأر شعت هل لا اةقججاتر 3 كلانا افك" يسرا هللا ْم ىركسع

 ورع تأ |ىدمساب هل تلاقولرمدرواسكلإل هراح تن تاء أ ىلا ترسساناىال وهاد لا ةفا تود

 ةئيمخاب اس4 لاو امماع لخ دو هفب سب ه» هنا جراخلا واللا جان قلد سد مان تأاس رع

 لد لذا تنأ تءأأ هلآ تااقاش رعلعالوار هم كاطعأامو د :ء ما اكو د || أذ ه تمأخ ف. 11

 ىراوملاو لدا اولا ىلع ا صف ضرال أىلأ هس ارت قرطأ تنكس ْلنمنرقلدهاخلا ءوىدل ا

 |هتراكر تهز دق أن ناقر اودر ف نرمصنأو ام فا ع ءرةنرصنأو ةرهاعلاو دهن 2 نفل

 ارا 1 راكم ذأ 0 60 هةمراهنا ماقول قدا اماع لمح

 اهامقلأو أسم ادعباأ٠ ل لاقو هضا اوت نم نيذثا عماهلسر أف لد الام ه ىد أو سك توع ى> عدم ف

 حان لا دا زر ومالرذأو *» امامز ىذه ءواهركذ ند دقو الهر امال خرا ارمئالو زوه>ر < ىف

 حاس ع 20

 املاس رغ كلا !نأ د.علاكلاااهأب هاب تلان( ةئاةسلادعدنوتسلاو ةنماثلاةلمالا تناك اذ
 ابدل ندوسا هلك بير عنا هأاىقاوق 0 هن ءلأسم

 ١ ل-سر أ مهرابدبزخأو .ه.تكساإوأ باك || ذه ىلا نريسال لماذا ىت -ءلاقو هقالخأ تءاسو هنئمع

 نرد نلعاطز كنرقلار د اه لل نخل و مثل!ناسرذ نم فاأهث م ١و

 1ع ىا «ل دنت ف ناتو هموقلار ةأمثور كي نم سرأف فال ريش ء ىف تدر بكر ف 'لرث أ ىلءانأو

 مهر هذ قلو مهأار ا سع نه رقدقو مار 0 5 ءسرزاتسق برغل لد هلك ىو حر ص٠ هع

 ةعاطوأمه» اول | فم بلا ممفاوعقوأ و ؟سعلا لواورود م 4ل ابو قرف ع د أهركسعق 3 رة مول قصت

 معمل موت ن < مدمعز زق: دعب نينعآاو اوناك- ركمتا] لود اذراد ىدع لد 0 ءامعلا هو ,لرذ

 ( دقو مادقالا مرن« تازو ماد .+ل أ مميةر ادو مونلا نم ماع معالأ مارق" [هقااوساطونواسملا ٠

 غرف ا3 سال ءلاسطلا فرانلا ل علثم متسر مهب لعو مالعاا ثلا يا
 مقلا ركسعوالا ل _ءالا

 اولزن مث للا ءولاو لكنا لاو مالا نئازتنو ماما ربل ل توات حور#و ب راهو ل.:3نيبام
 ماهعالا لتقول ا اريدف .ذومةسر لعذامران: و ل 00 و مادعالام امخىف

 كاللادب لفن مد زءااعممت مده اثرشأ ىدلابا مسرد ا, لأتو هءلع عأ ف مه 3 ةركسع مأاو

 ْ و سو ارا دل اا ولخ دويتو مزمل الد رودس كام دل اوراس نيس روس |رتماو رك

 اىروناسم4# للاةفرومالا ما ظءورو ُهلاو لد ولاهل
 ىرحامهلاو 53 مك امرءرش: ن ,هومك اه دىذلاا

 هنالك اراسع م دةمالا|: ءاعمءهاماولا هذ ؟ءاع معه ىذلا نمروب!سلا ةدلدللامالط ىف م ماعممه فدك

 للا



 10000000 ار ا ا ل لا نا

 01084 ظ 0
 ناده.ناحروقلا ماو طخما ماد ريل كا ا (١ىف

 مهياعاوإسو مهكوقمهاَعْلَد هنا ع ةزبدمى مهوالار غلا ح الاف لرالارخآ ىااوراسو مههضءباوعدو

 رمضح أذ هرا هد رم أوهو رض ة بره ءرخأر اضح ايرمأ ةفوك لا باي ىلا بدرغ لصوا سا مهباو-رفو
 امهومر ةلامتلاب هممرب رعأ ع ةفوكءلا تان ىلع هوقلعو همدقار ءقاهاعحو دب بح نم بدأ الكم . جس هل

 غرف ام ل ]محو هرب قلت دوتفر الدلال

 ماقأ ممةمالسأأب هند ئه ىراو 1ك ذكو هيفَمعَأ او حام .صلا ب كوك هل تم اةف هءرح ىلع ل خد مث راسم

 ىلع س 1 ومي اةالص لهو را هصلا مص| الف هل. الاكل توموملاكلذحا ايصاانك وك دنع

 نعمل ن (نمافلاورقيلان م نيسفلاو لان مسار الا أ هندأ“ تل هكلمربرع

 سرا اذه ناكر هيام سجن لمدن نءواريثكزوالا نمو جاحلا نم فالآة مب رأو لا لا نمد اهسجنو
 0 !ىدمقواهتراكلازأو هن دهم ل ءسرشلتدم”تامزلا كلذ قمالمالا ف ك٠

 أاهقر ةةىضأاو انادلاب 1 ارم ىلا لدو ىت>هلاطدأو هعر راسو ةمعرلا ف لدعااب هع ىصو مث مانأ

 هءدنأ ىلع عاق ةلباب هس دمىلاا اواو ىد مهريس ىاولازن لو لاو «الاب لاط: الا تنةةساوا ميفام عم م

 انما مالكا م حايصلادا ةريش“لرداوءاناناسا ملل الا موس

 الناصر كاملا نادم لا كلل اهبأ ىذا تلاق ناسا :نوتسأاأو ةعباسلا هلم .ةاتناكاذذ)

 ٍ 1 نارا اولازي لو لحر مث : مان أ ةريشعو دع ماقأ مب .ةاناطلس هل سو ةءلخ مم مس همخأ ىلع عا

 نانا ىلا انعم ناحروقلاو نال مك-ا] لاقا ب رغنأ مثم َ , أ ةسخاو -ارتس اف لوغلا نا دعس نصح ىلا

 الاف ىراءىريخي كلما براقأن *الدر ىلا تاهو ج 5 فريج ىل امد اوىر.سكر صقالخ داو ئادما

 ركس.امهاذأو ضرالاوءا«هأ|نيد نارب ؛اسام همت فاعل امتاسأ ىلا راسا. م هعاطوامم«

 0008 5لاادبهر فشكلاج لزنانا-حروقأل ناعاماك آل لاةوزع ازاارععألا لئمرارح

 سرر غىلاامهلاولاقف نورئاس نأ كاورك علا اذه نم لاحرلا ضءءالا فاما مهادح وورت |

 متسر هم“ ناكو م- ميا مالا كلا أى دارسىلا اه>وت مااك- !١||ذ_هامونا 54مم نملك لد ةةوهلَدَعَن

 ش ل الا صن أح اذ نصولاازو اكو هع ءالء خس هنت ىلع متسر مانو ممهدقارمى ماععالا مان ىحاريدو

 كلذ سب رع عم“ اماورودس دال او قدارعسا| باب ىل ام دع كلذد_ئءو بيرغ كلا | مانخف مدوالا
 اذه نوكمن مسد رغامفلا ةقهس .اعدقار مةسرو تقلا نإ طالخ دهال_ثدالاقو ساد مالكا | 1

 كريز ه.كانئدقو ك هوقو تنأ كةقديرب ىلأ دقو م. اظعركسعهمدو معلا ا من هامهالاتو ا

 معلا اذه سار ل ءاو هدو مك-فو ماو مها لاق مهب اونأف لطب نام ىثود اسد رغلاةةديرئانع 0

 ىهىالاثو ضومعل فوءس ن ار 4 ع 0 اا هم أ 5 همقمع هعثفن مس ',مدنق هسأر ىلع اد وز همضرع ثذث# م هر مه أاما ايفو
 كالااةرذذح تا ا ل ا ءادكمأ!هزل وف م لا مامملا ا

 مأ ئانانأ له هسفن ىف لاقوركذغت بدرغ عمم م الف سهذننيأ ىلاو كعءااف مقل كلم :ةرمص ب رغ ا

 ادار رانا ساق أ نملاقو هسأر عفرف مالك-لادرتال ل هل لاقو مهس هيرمضف نامي 0

 تادرال ءاعمهف هساماىف طوةتناحروقااو ناع امال ىلا ارظنالف نادرا ل!ناذه كءاح سس رغ ١

 نه سعتراف بهرغ كلما مادق ضرالا ل.ةنم دقت اماهلالاقو اههةومسأ .ههمو |هوب اسمن أأ نءارشأ دقو 1

 نا هأي كر 6 قا امو كيرا املا تكرابلاقو ضرالا لبقو هادقأ ىف قون مئانربخ نأ قةةونيدراما 1 ا



 ١ ا
 للا 0 0-3 ذ دوو وبل

1 
 ١

 ١ ا 4

 اميرغكلاانآدمس_ىلا كل اهيأ ىننلء تا اق (ةئائسلا دعس نوتسااو سماها ةلملل اتناك الف )ل
 بورغلاتقوري لا ناكودنهلا رضرا موب ادصقونادراسملا موابءاش دعرو لوغلان ا دعسوناقرمداو

 ربملناهغلب نانكرتناكوريصقلا لال_--نماور د اورمصقف مهالزن أةريمذك ىف مدوالا لءالازخ آءاحاد

 اركةتمراصف ىثددةاءالو ماشنال نبا ناو ميظع مهى مهئاو هركسعو هبال ىوحاع نيمز ماا نم

 ةدراانم عزفلاهذخأو تومهءم نمو هناكملا أرظناإف هءاعاولخد ةعامجلاياذاو هل ىزح اموهرمأ ىف
 د.عءاو راثااودا.علرتاف كلب وأب رانا ادباعأب رادغاب نأ ىلا أ لاةفءاش دعر هنا همااتفتلاو

 سو ده«ناكملاك-اااذههوب أعماق راسنا هكردن الىذلا راهنلاو لالا قااخ رااسمجلا كلما
 تعذوورل اسعلا تكلهأ ياك اي هل ل اقوراح | ةثالث مدوفرصقلا نكر ىف مقوو هنعال ف هبه امرق دب د

 نا-روقا اوتاعامكلاد_ثفءامرق هقنع قهمك-او سنرغماقاَتف ىهدنمى:-حرأ نةحو ناد

 لاقو«.ااتفتلاف كاب أل دعاءاشدعرل لاقو هتكسلم ىعرذ ىلع ساج هنا حاهدج مرملا برهو هقاثو
 كلذدت.ف ىنبد ىلءالات وهأامنانكرطلاستؤ رامملاس نضغ نمو را مست ملء[ لالضلا ميسا هل

 رارغا !س:وراذلاىلاه-ورب هننا لوعو نيرطش ضرأل | ىلع عقوف هب رضو ىت-اسلا هفمس بدرع بدق“

 بدرغرم ًافراهنلا ماطىت-اونابوالاهثارطشر | نءعارطشاولءجوووةلعفرصقلا باي ىلع هقياعتب رعأ مث

 ناءل.ك-1|!فقوو هن.عنعس رغدءقو ه.بأ تة ىلع سلجو سداف كلا اذ د سداد نأ اش د-عر
 كولمان مل_د نملك سب رغنالام_4لاقو الامةوانرءلوغلانادعسو نارمملاوناحزوقلاو
 رصقأو دقو نومدقملا علط كلذدعب 5 ةعاطوامممأ واقف مب 3 نم تافشامدةماول الردوطدرا

 هة+وراحو شهدنافنيرطشاةاهمنانك رط كارل نةريبكلا مدقملاعلط نم لواف ةم دلت! لال كلما

 هيه»و طبر عرسال خادىلا هيذح من هفَدَل وءامرق هقاوطأ نم هيدح وتاعامنلا هءاعمه«راهفالا
 مرظن له موقاب م4 لاةف سدر غىدس ني مهفقوأو ام دّدم سسجتو هن امثاث طبر ىتح سود !تءلطاق

 هننانرعب كلذ هءتاءفانأ سر غلا قفل اعفل اهذه هي لعق نمأول اًةءرمصتلا باب ىلع قلع ءوهو عك

 تكاهأىذلاانأ قارا كامسرغانألاَتِذ اًدمدن رباماول اف هلم هب تلمف فلات نمو ىلا

 الو اواتاواسأف مكملع اك احوامءاظعاك-امراصدقو مال_سالا نيد ل خدها دعر ناو م-ااطدأ

 مكءولق ىفتقبث له سد رغلاست# ةداعسا| ل_هأنماومتلو ةداج ل اياوقطتف اوم دةتاوفلاست

 مهاع اوضرعاو مكءوقىلااوضءام_4لاقو مهماع علخ مهولغ م_نادح رمأف مناولاةناءالا هو الح

 جحاببملا مالك لا نعت تكسف حامصلادازروُش كرداو « هولتقافىلأ نمو هوان لسان ةمالعالا |

 . همك.ثدحأافادهنيأوت اقف هذعاوهال-أو ه.دطأو تن دحلاا ذه نسحأ امام-أا4تااقف

 اوثب دح هش عهمأ ىحاهلتفأ ال هنن او هسفن ىف كمل !لاقد كلا ىناسقءأو تشع نا ةلد اقل ةلمالا

 اناسرغكاملانادرعسلاك للا اهسأ ىهلب تااق( هثاقسلا دعب نوتسااو ةسداسلا هللا تن اك اسد

 هواة ةأن ىفأن هوهوةبًاف لسأ نة مال_ءالانبد مم ماعاوضرعاو مكمرقىلااوضماهاش دعررك سها لاق

 مال.الامهاعاوضرعم ناك ا مهولعأو ماه نومك و مهيدبأ تت نذلا مهلا حراوعجواوضم

 انياعن ره ىذلا هنت دل لاقو هناع ىثأو ىلاعت هللا دم كاذر سبرغ ربخأو مهواتةفالءاقالا واسف

 اهنك امأوراسنلا تو برخأو دالا ادهم ىت>اموب نبعد رأ دن 4اريهُدك قبب رغماقأو لاس: ةريغنم

 هلسرأو فصوبالاريثك أش فما اوابادقا نمءاش د عر مزح دقو عماوج و دج اسماهعطاوم ىف 0



 نمارقرتذاو لاصفنالا لومطاوقدف 1 اك ءالاب لمالا لقأو راابلا لو حاد هير 0
 نهكلذو مدرثك !حمرحوةريش ةعاسج ممم لةقدقو موملا كلذ ىف نب رمضاح نواس ناكو مومع»

 لاقو هتعاجرامك ”ىلاتفتلاو ىرملا ىو دتنارمأق بد رغىلءاوءءصف تاقار زلاو ةل.فلا باكر

 نأ ءاركلالاقف مهانب اءاَن ؟1ممانءامولف تافارزلاو ةل.فلاالانريضام كمان اول اق ىأرلا نم امك دعا

 تاكو نا.علهأن مل-ر م5 مهرثك |لتةنف مولع معبتوان ةوءس ب ه٠ ناثالا نة ناحروقلاو

 بدرغ تفتل اف ىفم تءوعو هو[ طاذأ ىلءراكس هلااذه نا كل ماد لاقو دنالا ددع ىأر باص
 حايصلا داز روش كر دأو «ةعاطواهمءاولاقف هيف دوع مط أذ له ءااا ده لا هلاقام_ىملاقو نيمدقملاىلا

 حاملا مالكل | نع تةكسف
 املاس رغئلا نأ دعس 'كللااهمأ ىذلب تلاق (ةئاقعلا دع. نوتسلاو ةعبارلاةلم التناك اماف)
 ل رلا كلذراتحخان ةعاطو ام «ماول اق يقدوعيطأف لءاا اذ- ه مك.!هلاقام ام لك نعمد هال لاق

 حالساارادم وبل خدو مه ذخأف لطب فال | هرسعأول اة لاط.الا ن هع تدخلا

 مهحاورأرافكناز جد رح ها الامان ماعز اقل موملغر كاعد سسك ١ هس#* ىل اطءأو

 نكسملا 0007 أوهدقو لءاكدا + اللا نولماس لان رو تاير و مدقو
 ةل.غؤلاو شوحولامدقتوتاداس اكس دأر تاهت تق رار صاوغطط او هلا طدأو بن رغدكرو

 عالضأ ىف تا دن صاصرلاو لنلاج رغنتايقدنءلاوماولاباولخةماق ةامرلا ىلع لجرلا حاف
 تو.ءا..أ معف مناهل أ :ممءادو لاح رلاو لاط »الا له تداقناو شوسول!تحاف شوحولا

 راسوراةةااو ىرارباا ف مشو ةلمفلا مهتسادو نمملا ىلا للاهْد | نم م اوطاحاورافكجا ا ىل_ع
 3-3 رغما | مصر و لد اةلاالا تافازرلاو ةلمفلا نم هلسا3 ة دهم ا فوءسلاب مد متءفقأ ىف نو.اساا

ىلع بء ر ءكما ساجئاذدعب متماءأةسمتأو دقو مئانغلاا اوةرفاوكدأاماةريصتلانم>رفهموقو ١
 

 ملك ىل-_ءرداستااو كول نمل د ا ل باك ا لاقواس# عهاخأ تاطو# كمل

 انأنوآ اوتتك (ي اك.ام العار كلذ لس> نى أو فأر ان ثا كرتاو لست ل افك ءاع فرص 1

 هتاالواو ك-.-دف لحدا اناىالومام لا ةقمالسالا نيد ىف لوهتامدل لاقو ءاشدعرىل اتفتلاو د,دش ا

 حرت هللالوسر م.هاربا لطذنانأو هلناالاهل ا النأ ده_ثاان أف كدي دد_ماانو م:ءاغام هأم يم نيو
 ءاشدعزا» بي رغدل لاق مىالوماب من :لاقناعالا ةرالخ:كيلق ىف تبث لهل لاو هعالساب ب رع

 ٌكءءريسأ انأ بن رغلاقف هليد نم تح رح ىكالفأى هع كلم أب , لاذ كك !مو لدالد ىلا نمت له ١

 ىلع منأ مهلج روه دن لوق» دا اولا عركلاهللا نوم» دانعلاودالب ١١كوءرطت 2 را امأو 7 ١

 ناحروةلاو تاعامكلاىلاتفةلاوةريثك الا اومأءاط أوو دعلامازهنا سوه ىذلا أ رانحاص
 هءمد داق ةءاطوام«الاةفدن هل ادالد ىلا الم نأ ىدارم لاق ْك» ءلالاق ع نجلا طاسرااب امهلاقو /

 كردأو 5 دز4غاض هرأادطقو هاش دعرواسر غناعإم للم ناحرولاامهاجونادعسو ناقرجلا ا

 االاو هءمطأو كُدد د- نس امام تالت املا مالك || نع تكد و رعا حامصاادازرهش ا
 هللاو فنى كلما لاقد كمل | ىلا ةءأ م ءقلا لذا م عثد-|ىاذه ساو تاانقف هذعأو ا

 اهثب د ةمقن عم#أ تحاول أ ْ ١

 ١ كيعةثامةلك روذد د> دق ىف هله ىددق ةراغا امد لاقت :رغمالك ب 00 لدبي تحت ند



 11 ْ لاذ
 ىلا جب رخو هدالحو هيرح الل [آسداو هدار< اعدسب رغهيخ[نمس,#ت+لءامءاش دعر ظنا
 سو اب لاقو هلع حانصوناعطلاو برحلا ماسقمىفام» رغذلا | براق ن أى داو- قامو نادنملا

 ْكة:فتكو كداو- نع لزئاف لاطدالاو كولا ارممأ: نأ كردق نه خاب له باطملا ل جو برعلا
 اندالب يش كل هجاو كذعو ةعأ ىتح لاسم دمقم 3 ىكءلم ىلا ىءرسو ىلاطدأ ىناطأو ىلج رلةو

 باك اب هل لاق وهافق ىلع قاتسا ىت- كه مالاك_ل|| 1 ههنم ب رغعمتأماف زيهلاةمقلاميف لك د

 الاز» ملودءزعرا هحةم داع همدصو كب لَ هج بد رغىلعه اش دعر لج تل ذ ىذعف موبأقر برعضق مب

 اماذهن أوتلاقف هيذعاوهالحأو ه.دطأو ثيدملا اذه نس> أ اما متنا اس تلات حاملا مالكملا
 اه د عممأ ىاهاتقأال هلبا اوهسفت ىف كلا !لاقف كلل ا ىناَعدأو تشعناةلداقلا هلءأللا 5 عردحأ
 لوءطاوقدا-ا مهنأ دمعسلا كاللااهم أ ىنغلتلاق 4( ةئانقسلا دعنوتسلا ةئلاثلا هللا تناك املفإل
 سيرغكلا نولساالاةفةمالملابامهونوهذ ههدومىلا كلم لك بهذا. عدعوب نم اقرغفاو لاصفنالأ
 ايرمض نسحأ تن أراه لاءقالاو ل اطدالا تلتاق موق ام لاف لالا ىف لواطت نأ كأن لد داعى هام
 نكماو همايأ يفأو هماظع مد اف هب ريضاو ثْفاب فمس هءاع يع! تأت درأ تنكو لطيلا امه نم
 (ناك امامأ ول سب رغرمأ نم ناك اما ذه مالسالا ىف اظحهل نوكمواريسأ مذ آى أ ىتءانظ هتلواط
 هوصخ نعوو) أسف «ءوقءاربك هياعت اخ دوءرب ريمىلع ساد رق دار | لخ هتاف هاش دعر رمأن م
 ' هدوقأو اريسأهذ [دغىفولطدلا اذهل هىرعتمأرام رارشلاّت اذ رانلا حو مه لاسقف

 حافصلااو داَةّْثَو برضا او نءطالاودّدهاو برا لو ءطاوق دو ساء_.سل أ ىل اوثأب و اري_ةحالءلذ

 نآ امالاو حاطرلاو ماك الاو ضرالا او 14 ما.هلا نماوحرخو حادقلاد رحل ااويكرو حامصلا او ءاقأو

 ى» همالك متداافزح اعالو نالك موءلا ىف جر ذيالز حام نم لهزرا.م نم لهلاقو لاصو لاق

 داود ن مل.فلا برقا! ةالاهشواذمع زم ولتقلا هبريض بالك هدي قول غلا ن اذ 1 نمد بك ار

 حاملا هقس ىصنو نا ملك ال هلسو هزع سد رغلزمذ هنم لذح طّقدارام أشداو ار ظذدقو بدرع

 عمابول ههه سفن ىأراذاد اش دعر ناكو غلاما دقراص ى>ههادقا ىلعامشام هاش دعرو# مدقتو

 لفسأ نه عساو ةكمشا | ةٌدده وهو ىهول او ارش هعمذخ أ ءو لمفلا تت ىف باكر ب لاط,الا نم لطف
 ا ةياع 1 هل و سرافلاد .م.ةريرح تةقه فو قاع هلد ذ فو قوذ نم قودضو

 هدن قرا رغنراقاناف تامل! اذهب ناسرفلار هقدقواريسأ ذأ فهمك ارداوملا نءلزنمف تقلا
 هركعىلادرب نال غل |ىلع حاصو ل.ةاأرهظ ىلعر اصف هءوه#و هءاعرسشةةاقاس رغىلع«ثرفو ىف هولا

 تدرغواذو لك لدقلا اك هأ امهم> اصب لدانأب أراإ# اههرغناقرافدامناهروةلاو ناددكما !ناكو

 برضو ديك ١نعطو ديد5بر ىفاولازي لو امدلاتلاسربرملاىوقو ىمعلاناركسما| نبأعو
 2209 ا :
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 ةهمذ رغرعأ مثار غنافراغالن احر وااو نأع ءا.ك1| تاكو هم الس ىلع هللأو دو علاء 0

 نأن ارد ة:لهاممللاةةنادراملاالا دنع ق٠ : لو مهتوسىلاأوقرف 2 5 مهدّأرم ىلا فارم هنالارهموق

 ناكوتيلطام نوهأ اذهان الومأ» الا لءالازخآ ىف ىلا هحءرتو ىع رح ىلع الةقوكا !ىلا الم

 تنأو ناهذلا ىف لح أانأ ناحر وقال ناعل» لال اعد دملا سرا ةالاموب نوتس تاسعو ةفوكملا نيب

 هياول دعو ةفوكللا اردو اال ناك 8 ناحروقلااذاحو ناهامكتلا اخ ءىحلاىف هلم

 جانرنف ةىتحوز لاح ف.ك هللاق «_لعملسو هل ماقآرأه و عمادلا هع ىل-ءلخ دفرصتلا تاي ىلا

 اودرفق د رغعى عم رحلاربخأف مداخل لحد محد ها ءطام_مالاق هد دهم ىتح وزو

 0 لقاوط#و اوماقق بد رغكللال-ةدُم هنزاشن مدا ال |, اوءدو واول رغزو

 برقنأىلاجا أردف عم لء ءالاة قب مانوم راو و عم هادلات تةؤنملا عمم ىرحام هل كلغ غمادلا

 ناعام كو ا عطس كرت تمالا عون عرسو لها مدور تدرك رمعلا

 اذاو باودالا تفقد رم أوهموق كل ذكو هرحّدل [سداوناعد-:.دمىفرهوالامال_افلا فكس انف

 لوو نو روسأ 1( نومدتملاو لوغلان ؛.اده_كوناقرمدل !ه_ءموراقكلار كس نم ل_دودةسرأف»

 سوك اوةددقواو ءكزواوءر دن مث مم ةلسنوملسا أحر ةقنيماسملا 'كلءبيرذل مهماس مث مهدلخ

 ْنَعَحَ 532 5 حاول ادازز مد كلردأو ءافوةصار اعمار ناكل بلرو بر أأو نعءطلاو برملا

 امان نءأوتلاقذ هذَع ًاودالحاو هدم .طأر ثب دما ذه نسحأْما ماا تااعفو حامملام ذاكلا

 اهب ه دد.ةدقب موسأ ىتح او لتقأال هللاو هسفن ىف كل ل .ه# كمل أ ىئأقب أو تثعْنادلد .اناةل ملا طة

 نيءاسااركسعناد.عسلا كمل |اهمأ ىذا تلاق (ةئاقسلادعءنوتسأأو هين :اثااةلمألا تناك امافإ
 وهو قد أملا فس بق#و بيرغك لل! برم لا بأي قف نءلوأف ناءطا اوفرسأل نادمملا اون كرا

 لنمو ىرش ىتك ادقف, ورع نه ىدانو زيؤصا !نيدددأو مح ى اهو مال س اهلل

 نيادا هس تر مه املذ ىيعوخ أسد رغانأ 8 !او فارعلا كل مسدرغ كمل انأ ىمفتس هقرعأ انأف 3 ىقرمت

 هيكل اه ده نأ : لعن نادل اقم وأد نين نونا لاف ريمدقملا لع حاض تدرغمالا لذ ىلا كم

 يش او هل ج رخاتناعطااو وبرد اةمونادمملا ةموح ىف كوخأ اذهوا ميف تحسأ| تن 0 ل ْ

 11 فان ِح هللا ةفدنىلادالد ىلا لدأ ىتحهب لثدأو بومة, لج ىلع ة+ 1 رأى >اربسأهي

 كلا وروتل اور شل | تان ذرانلا قولا اةوركخ ور“ همالك هاش ها 5 هد تدذدأ ىنافىريغ

 قاسو لمتجر هن ان [تدح اول ًارتعط]' عال رم كلف 2 أتوكمحأ ىلا جر لنا رورد-او ١

1 
 فبنط قد نم أو برعلا ت اك ام هل لاقو نادملاةمو- ىفهانأ تراقو < لق عند ةوهداود -

 ليلا نمتنأن مللت مالك !! ذه سد رغ كاملا | ع كاف كوع رشأو 1 امو لولا اى هانا 3

 ىلاراثلاب لاقوءاصم عءوخأ هنأب ب رغىةحتانافايتدلا نه مايارخآ مونلافلوخأانأهللاق ٠
 اعنا كذاك ,نعراسم- ةنريض سو دلاب هب ريضو هلع لوو هقم. سنابك لا ىطعأ م ىبأو

 نإ دراما < داع عدنان ضزال اهب برضو هجرس ن همعلتقاه هيد و ةقاوطآن هه ضءقوهعالتخأ

 رعءاشا !لوق دن أو هو دعرسأ.» ءحرف دق د رغوا ده لك اريق>ال.اذهاداق ٌمهفاثوادشو ١

 ارم اريقف الءاذ تأشت « امن ران رك كااود لاا ٠ انماالازودار م١ تعا
 [تب ناب نتك ام كالولف ٠ دابعلا ثيرهقدالبلاتكام « ملا لك هقلاىفاطعأف

 7 هيلمأ 09
 هارت . .ىاقجا ذيب ظن الي



 710000 يورو نارا تمرس ثقب ايبا كادوا خا 3 زو ل ل لا“ نصرا ىلشا اهب 1 *
 1 ”7 6 ١

 ل

 ا 0 كر نامزلا ع نه نير 5د- مامغا |عطق ل؛هاوراسو ما أةريشعف هس" :رودحو

 لاطنالا م, ءيحو ناد بو تاور حرك دسار نع اناظر ناسف 3 ءوا و حاورادو

 كلا ارب عم روداعل 11-5 تلذ ىلد فرشأو لو.دناتاهدو لو .طلا تقدو نادءا|همودىف

 زربقبرملا ايهتغد وهل زرع ن مرات رافكعلا نيد ل دو دايس فاسو ارك ذاك لك روا# ردغ

 هب رض ىد همادق تمثل فنا دعس هلومأةدذحلا لاطدأ ن ملط: هلزريفزاربلا طولون دعس

 لد نادعس لود : وهل دن س) تااثو هل:ةؤناث هلزريفادو دم ضرالا ىلءرا سوه مان انو مشو دوههلأب

 ةسئق دع نامزلاسرافن اكو تارقالا شاطب +بادنملا نم لط» هأزرب كل ذ د: هفالطم نيث الث لق ىدح

 ثان أ لاقنادعسا شاطب ز ربا ف تانآ رطشلا | معوهوناعطلاو برعأل ناد. ىفس راف الا
 انفامندلان مما , أرخآمو.لااهناسرأ رقما اوال طبون لا كوام لةة:نأ كر دق نم غان لهبرعلا
 "لل فاو نشا انب ,اْف دو معلاي هيمضف ىشاط» ىلع مه هادم ءعترجا م الاك- اذه نادل

 هيساص ناقرمملار اظنالف مههايس ىلا هود ممل ل .ةمف:كموهرالا فاأاف ضرالا ىلع عقوف دومعلا

 | مع دعا -الواعت ةتارقالا ىئاط ىلع لجو هدا - زك-او هاربا لء نان مدلاب لاقارمسأ

 ىاهومض#و وفد فر هدا لك ءامزو هجرس نع هفلتقاو هعرد ب اءل» نم هيل_هف تايم

 رظناملفامددةمند رشعو هدب رأنيمل لا نم را ع يدعم اق زرع شاطب ل آر لو مهمامخ

 نه دو هن كر نهدف“ هلاطأب , ل>امسد رغرظنا كاناتشاعا اودعاكلذ ىلانوما سلا

 مالكلا ن ها ةحاصلادازر همك درأو ناملا لهن اقربدو عوهو الطر نور. دعو ةئام هنزو بهذا

 :ددحأ ام ذه ند وا تلاةف هيذعأوهال-أو هممطأو كدب دح نس |اما تأ اس4 تلاقفو حاملا
 ان هدب أى اواتقأال تاوهسفت ىلا لاق ةؤكلا ا ىاقنأو تشع نا 8 أملا ل الاه

 هد رغكلا نأ دمعسلا كلما اهمأ ىن عاد تاك 5 هئامسأ ادع نوت لاو ةمداخلا لالا تناك اف

 ىرمف ىرعلادار اود قاسم نالا كلم تاقربل ناك هذلا لا ب : لوح امرظنال

 رفك نم لذو رصنو هللا خفربك أ هللا حامو نأ د» هلا سو ىفراص تح عفدنار حي رلا بوسه لثمدنحت

 رظونمللا ا ا ضو سس اسط» ىلع لج م لءاذتا مءها رباني دي

 دشف شاطب ىل_ءمفدنأس رغمالك مءوس عم“ هلق باكلا اذه فتكوأ لاقو لءالا م» مسا انا

 اذه نم مهضءءانولوةءراغك- ااراصو سرافلا كلذ نم نوءش ملت الاطنأر هود ار

 دون4 أنم ممم هأزربف :أرياا بلطي نر غواذو لك اذ.سأصر أو موني نم جرخ ىدلا سرامفأ |

 لومءمءىلاءاماسوناحروغلاو ناعامك-] |هفدك ةادود#ضرال !ىل-ععقوف دومعأ اب سد رغب ريضق

 اوقدقراملا غ رفدقوأنا» ا ل ا أ ىد لطب دهءالطب رمسأو بد :رغلزم

 هل» رلهق مي مسد أفال ن هلّوأ ْن رولا اركسعدصقو نا دا نم بدر غعلطو لاصقنالا لومط

 عقربا | عقر كل ذد: هةتاععشلان كن نءانريخأف نامزلا سراقب كاد, تاشالءل لاقو باك رلا ىف

 عماانابلا ضرأ نم دقووك د بسر 00 ه موقاد مءمملاقو هفر ق4 ودون ءدرزلا

 أوهاسو باكرلا ف هل-راول قو هر ءاااومدقو ل.كناروهظ نع مه>اورأاو ومرموؤ)- كا رك ذب نومأ هما

 هءاغفهلوح «موقرادو هتكدا# ىءرك ىلع زو ناس عة دم ىلا هباولل تدون هالساوصرفو هاع

 ناسا لئابق نم ف اقلء+ ىف 1 زحام عسسج مه كح كلذ دعب واولك أ ماعطلا اود مث حرفا

 نمش
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015 0 
 3 اودىدنفْنك-أو تام سن الا ض رأى لدوناواتشر !ىلالا شيال نأ: داوجل ازد شعرم

 الرشح اقدار +لاراض> اب رمأ م قاف" الاء. ء#» رى ءاراشراو ل ثم هل دوب امو كرت

 عرس مقاط|امتاس روقلا ل عر نام. اا لجوداوملااو 1 ك4 2و :دب لاح سد رغ

 ركسم كل :آانأو ىلا لسزأ ةهيكال هقاطالام كَل لص>اذا ج جه لراس رع قدم ::ءأ

 داوملاو بد ره تادراملار اسوهمال-ا نسحو هفورعم ىلع س رغهرك-ثف امباءامو ضرال |نويرذك

 ة>ارلااودحأم !امءاس رقاولزتفا نام هب دن نءاوب رق ىد هنس نبهت هريسماهطق دقو هل أو نيمو

 ىلءناكلهأد .لاقو داع مدرا-ملاراسف ى تكرس لل ا هل لاقو ناععأ» لا ىلاسد رغتغتلاق

 ىلام ةزريناقرمجلاو برخلا لو. طا او3ددقو مهأت د لموةوراضؤلار صأا لئمرافكم || ارك لد هد لم

 ىن 12م قو ناصحلاىلد_ثناعا. 1 ايلاقوربك اهلا اص مالاك-| ]إل هدر غموءأم 1و نا

 هلرضحأ دقو نا عا 5 || ماقف ناءطلاو ب رحلا مام نايا ن مسرافاار عن موملا تادسلا)

 دون+لاور لا ةوى :رهأ اداوملاب كرو حوت نب ُتقاد فسد وت رواة دع زف ىلطام

 ىد رافةلاو ىراربلا ىف مهين رافك-لا ىلارع_اس: ءانلا ءاقحر أناس روقلاوناعلكتاا لاف

 0 11 ىد>واسا رغم4لاَق َّف راع .ل | ىلءأ | هللا نوع» ران ف انالورأبد مهنى ال

 دازره-ت كردأو «# تدع عىسرك اسعلاهذه ى ناك دقو ىداوخ روظ ل ءاناو ال ن1

 الا مالكلانع تتكسف حاملا
 لاقا ا رغن اد هلا - .بلاامللااجأ ىعام تااق (ةلامتسا ادم نيتسلاةمفولاةلملل تناك اماف)

 قسسلاناكو را كسعْلةنب دم ىل-ءنالاقو عب رف ى ءوقري_تىلفشأ اورم «تاعامكأل

 م-هءاجون ا دع-سوناقر ملا رخو نيإسأا امصاحو ناطءقنبب رعت ر كرمي أ امل امس عنا مومو

 نب برع ىلا منهج - رناموقان لاق عع نرهوراةكملار 5[ .ءاورسكو 0 روقلاوناعلم كت |

 ل نادت وا لارا نك ارق ىعوق لةقام م :ًأالول وقاد لوق» هموق لئةدقو ناطق

 ا ااوراسف كفر 9 |!تكرابا رسم هموقدل لاسقذانرا 0 ةنانكرط كلا | ىلع ل دنو دنهل ادالد
 لو دلا ف بل نزأةنانكرطش1 ؛ 'ىلء لوخدلا ىفاونذأتساو دزملا نيد مىلا اولصو ىوحىلامأو 1

 كاجو ررثشااتاذراماا كتراحا ىنرحأ ثمان لاقو كواملا اعدب هلاعدو ضرالال.ةولخدف ا
 كلم بسعاناول لاقدد رتامو تنا نم هأ لاق بك ىلا ه_:هلا نإ هراظناسإو ركستعملا مالظلاب ىجدلا '

 نم قدرط: لو موذالا ءلا كل مدقوداسمعلا«ةءأ اطا او مالسالا ندد عمت ل هَ رحنا مرام دقو قارسغلا

 لعقو مأق تنبت « مالك د_:لا كلم عمم !ذ كلذ موكب ريصاكرلاتيتأانااهو ضراىلاضرأ
 د ند ىدلو اب هل لاقوهدإو ىلع حاص هنا متر اذ :لاربغد.مدادحأ عدأ الو ةلراث ب تلح 1 ذلا ق-و لاقو 1

 مع لثعو مهم ل طب راوا بق نملك كله او قارسالا لاس دذاب كلاح

 ريتعأ ن ناةريدع مهكرتأ واو اوهلامهةءذاواعاونأمماذ- عىف ماصأ ى ىدرذع مهب ىقثاو م- نانقتالو 1
 ثعبو تافارزلاىل-ع لاقم لأ نيناسو لو لناىلعلت اقم فلأ نينا هعمراتخا م - نامزلااذهى ظ

 نءءريماسمو «ئافصر بهذلا ناض,# 37 ٌكءدم لدنصلا نم تت هءاع لف لك لفل 1ةريش ع مهعمم ا

 همنا تك لك ىف حالس )تر ودم در ودعا بهذلا نمر رس لك قو ةضمقلاو ىذا

 هاشد_عرهمساناكو ريظن هرعام# ىف هلامثام زا واهات كانا دا حالساارثاس نول: ايلا



 ا ا و فلا ور مكانا ) انني فوزا
 - 4 ءأ

 ( لكل
 . نه قب نم ىلءاواسالاقو ينمو | نا ىلع سر غحاس صف مواقأ ىقب و م-هرثك | ىنذدقو رعفلا

 ىذلا قاس هغي_س بد رغدزحو ببر غهتءكو ىدءرم لمس مآ مدان هلفاو مك«هانأ اهو نم رفاكملا

 امض لزنو املا هم دعأف هب رضضون اقرب رفافدقو فوفصأ|مزدو فونألا عدم نمل !فوءسنم

 راسالادرب نمالو راد درافك-لا نم قم مراسل ىحذ أه كل 1 دزالاء لاب ل_هفمم يال

 نه هياتعأو ةنفنم ةءوطو بهذنمةبوطهناطمامأرق قابالامهقلابيرغو نشعرم هدو
 بهذلا طئارشب نشك رزااربرلاب شورف«تاورذاشوةءةسفه.فو رضالاذ رمزلايدوةءموهورواملا

 راظنفافرظاءرحا-ميفادحوفمرملاةءاقالد دمفصوتالو ىدتالالاوءأادو ورهوملاب عم 0

 رانيدفا|ىواست ةادبا بادو اسهم ن_سح أ[ ىأر اما. هتان. ف ىأرفقرز الا كلا !ممرح ىلاسد رغ
 هذه بيرغىأراسإف موتا نبرمقلا لكم ىهو بهذلانمبءاالاكب ام4اءذأ عفرتةيراح ةئامانلو حو

 حامدل!بكوذ هلاولاةفةيراملاه ذه نوكدت نم ىراوملاّكلَآ ضءءا لاَ راحو هل قع شط تنملا

 نا اماهتأاتااقفو حام |مالكملا نع تتكشف حامصلادازرهش كردأو « قرزالا كلا تن

 ىناقبأو تشعناَةلءاَعا اهل الا هبمك-ةدحأ اماذهنبأو تا اقف هذعأوءال-أو هءطأو كشر دس

 ظ اهثيدح مق عمءأ ىت-اهاتقأال هللاو «سفنف كلا الاةفّكلللا

 الاس رغذأد.«-بلاكلاااهأ ىءهابتلأق (ةئامتسأا دهب نوسذلا اوهه_ساتلا هللا تناك اماف

 ثفتااف ىرزالا كلا !نذيحايصاابّكوك هذه هلاولاةف ذي راملاه ذهن ملاقو ىراوللاض ء.لأس

 امورمصةلا ند عرم كمل | هل لاق تنبلاه اوم ج ٌوْزَت أن أ ىدارمنادملا ك4 ماد لاو ىدءرم كلل سد رغ
 قرزالاك لاو نات :ر ت تحاهأ ىد ةل هلا تلعتنأ الولو لدن بسك د الوالاو لاومالا نع ه_ف

 همالك نسح ىلع سد رغرك دف لد _..ءهلهأو كلام لاهافانزخآن ءانوك-اهأ اوناكلاء-هموقو

 مق اك ءروباس كاملا تب جاتر شق ىمتو اد دشا.>م-افراظنلا قدوأ ماارظأو تنءلاىلا مدقتو

 نم قرزالا كلا ||وفطخ نعصلاكلمتذن تفبلاهذ_هةدلاو تناكو هيد وم ىدنو ملء دلاو كرغلاو

 ىهوحام_فلابكوك اهاوءاه اج وامسح نذ تنبلاه ذهب تءاحو هنهتقلعئاهضتفاواهرصق
 ع٠ رمعأ | نما راض ىتح ما ددلتأو لداوقلا اتي رئاموب نعد رأت ذب ىه اواومأ فاق حالما داس

 هتلما نما ماع ل_خدواهةاصوا لي ل س أ هدح سند رعامد أراهو ألة ةورم الااذ_هىرعف «:.ةريمع

 هرم د-هذ ل الارصتلا مده نأ سن رغرمأ دقو هلم: ترف دقو هاب أ|ضةبت تناكواركءاهد_-وف

 لالا نم انو ةضفااو سهذلا نمد وطفاأنوريثءود_>!اسرغساتف نام ىلع سرغهقرفو

 اوراسوهمئاختو فاق لح ىلع هج رفواس رغذ_خأ!ثءرم كلا نا مدعدالو ىه الام نداءملاو

 ةسجن هرفاوم او أف نّءرم نهد ىلااوراسو هلاوءأ او هو هوبرخأ هءاااوادوا-1ذ ن اقرب ن صد نم دصاق
 كدال» ىلا ك[| وأ ىت> ك.اكر فري سأأنأ سنالا كلما سشعرم لاققه دال ىلا او رلابيرغبلطو مادأ

 ناءامكملاىوس كءوةن هذآ الو كرس بعدت ك,طخأام م.هاربا لانا -والسد رغلاسقف

 لاق كَدمد 2 ىف كءمنونوك. ندا نمسراو فال 1ةرمشع ا كلل مان نعم لاةذتاحروقااو

سرغتاناماوام<نأدرام فلأن عرمرم[ ة هءكةريخأ امالا ذةآامس رغ
 ىلاهو يمض وةيثعلا نما

 لاق رابطلاهداوج بكرو ل-ربنأ ب رعدارأو حابس ما!بكوكو لاما متن أ اواج اًةدرإل ب رغ

 رسمك



 0 1 ظ هاا ل
 اهرو دقوا هتوم فو ةسو هدعفأ اندر ما رعالا وشل اننا وترتزلا نماهروس تاسان | ١

 ا هداج ويدل 1: ارى اك 1 لكلا 1 1 يعور ارا 1
 51 ١ هبا نو 4 1 هيلو 7
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 نمنواخ دماو) اريلو نكهذلا ارمهق ىلا اواصو ىحامتةز وا هعراوث ىفاوةرغتواو شف لدنصلاو دوعلا

 قسد رغو شعرم ل دو توا وذرمزهماخرو كولملا شتم ان مءأزون , مهاداوزياهدىازبلهد

 ىلاال_هواسإةزيلاه دوعم .ساعطق ىتب عطوم ىلا عطوم نم نالخ ديالازب لو هنسح ن ماش هقانمهقلا

 بهذلان م ةسؤر هلا طسو قورخ" الاه. .ثد الن اود لك نب واوأ هدب 0 ءامهاذاو ريصتلا ل_خاد

 ىذلان اوم ا ذالاربعأ .ثارظنةاههاوفأ نم ىردءاسملاو بهذلا نءعامسرود|مياعو رجالا

 ردلابناءدرمرجالا هذلا ن رم نادت 17 مو نولملار رحل ابةسو ست ا طسااب شور فمر د دل | ىف

 ا._ظعامل ؟وميهذلارصآىفال-عو ناد رك قءس :رعو سءعرمد_هق كلذ د5٠ رهوملاو

 كئدد- نسحأ ام ىخأاب اهتخ اال تااقفو« حابملام لاكلا نعتتكسف حامصلادازربش كردأو «

 لاةفكملا | ىناعدأو تن عنا ةلءاسقااةلدللا ه دا أوتلاقف هيذعأوهذلأو هيطأو
 ه2: لوحة ءقعونأ ى »اولد ةأالهنأو هسغن ىف ةاملا

 ييرا ءرمنأ دمءسأا كلا | هيأ غل, تلاق ةئامتسلا دع: نوسنملاو ةذماثلاةلم الاتن اك املف
 لاقىار ارقت ردة ىآش ةءراتيرغلاقكلذَدءبو اه« ظعا ءكومامك وأو ناقرب ىدرك ىلعاساح

 قادمق م هفلمتريس ىح وه ناكم ىأ قلاع 0 ريخ ىلنوفشكم نارك مترا سنالاكءان

 كلملاب راه»أو فاقلءج ىلاراسن اقري نأ اوربخ اواوع>رو ةدرملا ل صو ىت-مأن أةثالث ىدذلارصق

 ا اعا او عه مهبلع مع لنا لاقخأاب لوقتام بدرغل سشعرعلا29 هراحأف ىرزالا

 مهاذاو اوادر تأ اودارأو مهلاو حأا اود أقماب أ ثالث دعب رسال هءهالا اوذأي نأ ركسعلاسدرغو

 مهلاولا قف هموقنع مه أسف ضرالااوابقو سب رغىلءاولةأدقان ادمخلاو امه ”اولصو يذلا درملاب

 السل سدوبتملادالف دقي كاطع نب محلا بمقتل ما ااننعع كامخأنأ

 رهأالئهركسععهجاف هلام ع_.جيلاهءّتكلسرأو هراحأف هب راكساو ه. أن مهل ىزح امهأ كحو

 نايرفكلا تست لاقةمالك بير عمنا اره باوخ لعاعودروخآن علام وخازا

 مظعالاممالا ىو سنالاكلماب شعم لاق اناعطوايرعض مه رأ فر سو مالسالاريصن ىلاعت هللا
 ىلا لء-رلاه من ىلءاوق ابو سد رم ف لاذ منذو ؛لادعأ كإهأو كك-!مىلا كءمريسأن أ دءال
 مهقلانب داقاوراس كلذدعن : و مهموباوش مو فاق ل. نب دصاةاورا واوا رف حايل اععدأنأ

 رصقل | ىدو نمل اوأعقاف نب ىراباه ان رمرملاوةراجطاب ةءايم ةذيدملاه ذه تناكو رمرأ لا هني دعو قانالا

 اوب رقاأف راطقالارث اسف هلذم ىنبامهذنءّةب وطوةّمق نم ةبوط ىءم هنالكلذن ىع«و ىقلنالا

 بتاققرامخالا هل فشار نم م« شعرعم ل_بزأةةحار | أولْزت موو ف صن امتدبو مندي قدور مرا هن دم نم

 لاق رطاارطةور هم! قاروأد دع نالا طاه رأن مرسرملا هني دمى ناكملءان هل لاقو داعم ىعاسلا

 لو اق اةسرأ كموق مسقا كالماب يمر غلا امو سنالاَلماب لمعلا نوكر ودى ةعم كلل ٍ

 لالا ف صن قرمالا كل ذنوكو م .:عنورخ أم رام ااياوعص: نادموربك [هتنانولوةب ٌعركسعلا

 مه>ال ساو امش سد رغلاقأم م ل-ةممهقر هو هدرة رس سان ناحل لل ادقنيبىر امر اظناو ش

 مهاربال ل11 نيدلا» ءربك اهيا او-اصوركسءا ل ءاورادىتاوراس 5لء الا فصتنا ىداوربسصو 0

 ل كاس اوعقوو مه>ال-اوفطخو ةملك-ل اه له نه نيدوع :رموا فكلهم ,ةناف مال-ىلا هلع ْ



 ظ [1-

 لا ا ا ااا درا أ ىلع ندع 'رم حاسصق | ةيعط م ءمء«ناكو ص دراان 7 قد

 لاذعرم بتلك ع سنالادالباو ددقواب ادهلاوا ء.هساوامذ ةعاطواممساولاةفناس عدني دمىلااءا داو
 اوراسواوز وقف اذل أ نيت ل 0 رضخ ولام عمجو هنوصح ىلاتّتكسلا

 هازال +ءقاولزاف اءداواو مخ دو 4: #بةراسم لدحأو موف اوهطقف بهدلار هقو ق.ةءلادالءنم دماق

 قئلاو تءاصدق ناو تءاطدقنالا م5 الطب ؛اذاو اواح رينأاودا ارأو حا._سلا مم ىداوقاب و
 تءاسو لازلزلا ماغعو لازنلا دتشاو مهنه ل ةلاعقو دقو مهذب ىلعاو ام ىداول كلذ فنار كىعلا

 ةرفكلا تراصو لاوطاارا-عالاترصقو لاقلاو ل.ةاالطبو لاحلابدذودملاءا>و لاودالا
 سورا كرتدقو باقرلا عطةذناهدىل ادو.ءااداولاد_وبوهو بد رغل-»ورام لاولدلاف

 سك اوقد كلذ د:فاغا أن يم._وكضرافك-لا نم ل3 ىتحءاسسملا د أ ا نارتل ىلع د خدم
 تلاقف وه ُج املا مالاكملا نعت )سا :حام_صلاداز روش كردأو « موضصعب نم ءاوقرتفاو لافذألا

 ةلياعلا ةلمالا هب كثدحأافاذهنءأوتااقف يذغأ وه الحأو «ءمطأو كمن - نسحأ اماسمت -

 احدت سما اهل )ف اوهسفنىفكملا!لا و كلل ىناقنأو تشع نا

 ان رك ااا .ىسلا كمل |اهأ ىفانتلاق (ماسسلا سب نردقلاو ةعبأ ىلا ةلمالا تناك اذ
 ءاقلا رع ا الاه منأ دعب أ مهمامش ىف سد رغو شع دره ل زمأق ا و ام نم الصفتا

 وهو«ماسخ ىلزن هنافناقرباماودرام فالآ ةرمثع نمرثك | لق ةدوو همال لاي امه ضعت امث هوازاكأو

 انرخآن ءانونفأ مانأ ةث الث ىتلاءالونه لآ اَقنان دعقنأ موقادلاقو نا ناو ءالا ن نم ل25 نمل ءنامذن

 متيهأاو ذفرامخأل ادرب نم م وتلا لد - ةنامواولا#

 م-ميقناكو موءةالاوزوت معا م ةعاطواععساولاةف دحاو لبر ةلجاولجحاو م-ئادعأ ىلع اومسهأو
 ىلْءل->دو مهن نم قرم هءأءاو هْرءامورأ افكءلار هذ اف مالسل 1 نال .لاةناكو ولدي

 لمعلا نوك امان هل لاقو بد رعأ س عرع تهد :اانرافكدلار ,داسجامهريخأو بهرغكملا او شعرم

 ' ناجلانهن.مدقالاباعد مجرامجلا كلملاذ ردةيرافءلاو ىرا لا فون رافكسلا ىلع م-4أ هل ءالال اقف

 ماا ولو ئامدبةام مكمادقأ عال _ناقمالقا ل سأ اذاف كم دان عنا هلآ اولجا مهل لاقو

 اوّرقو تاهملارئاس نم م- مياءاولجاتما دن! ناورا ص ءادعالا تب ًاراذاف لاما نيناون؟ او ةما امن
 اونا سا دقو مام لن |ىلعاو مش ل. الاءاحالف مكعمانأ اهونورصتت مكنأف مكر ىلع او دةءاو مكمزع

 نولوةبو نيل أهل برب ن تودع سا مورا كالو نوت لك دهمان نيام اوان رود اوراذلاب

 رافك- !اوالا حامصلا مص[ ف نب دماخ اد صم هول رنىد نيوجأ قلما قااخاب نيسجارلامدرأاو
 تورودطثممهرسد رغو سءرم عم رو حاطب اوكارباطاولضن أو .حاورأ الب حامدشأ

 بهذلارصقو قء .ةءلا هذي دم نيبلاطاوراسو حاملا عيصأ ىت>اولاب ورافك-لالا اوهأ اوءمنو نود ثم

 ىح هنوق نه قب نم عا ءايراهكوى ءالامالظ ىف هموقركأ 1[ لّقو هءلع برحلاراداسا هنافناقرنامأو

 ىفىقطيومذخأت 1و ئد» دنع تأكن م ىنان لاقو هطاهرأ عمجو هرمصق ل دو هتنب دم ىلا لصو

 مهدالوأو مهع ديل نا 0 اءئزلا وهف ان الامهتلا ىحاسصق رزالاكلااد_:عفاتلم>

 تاواالااودحوف بهذلار هقو ىءقعلا هب دمىلا سنرغو شءرم لصو فاق ل ءجاو دصقو م4 اومأو

 ش تناكوسهذلا امه قو ىءععلا هذي دمىلعه-رغ اس رغ غش عرم طخ [ةرمك رب ن نمأ مف سءاو هسوتفم
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 86 كيا

 000 ا اا هلاقمالكللااذه بير غ عمسااندلازم كارأرنآ ويانه 5

 ا ةوءأو ا نءسدرغاهةطغف ةءناث هبر < همر مذع) هنأ اق اميرغاوب برضو هزهوةب رج

 رن ىعزأو الد ضرالا ىلع لء ءفلاعقوف بخ“ الان ناملا.٠ نمت حرخو «,ن>- ف تا دق ل_ءفلاوحت

 000 00 ا رم نا هل سي رغمال اذ قوص“ هلك هناك

 ' هصالخاودارأو هءلعأو ههقموك1هىلاهمرقرظنام اذ فاتك اورادأو درا اهءاعتعفدناف هءلع هَ

 ل رلغلا شو بركحلا برا ىضرأ د-ةل سد رغرد هللذ نون مرنم نلا<_ءمتاجو بن رعه_ءلع ل.

 ىلءنونءّوا| تمعدو رانلا فريصد ىى> هور عاطتاق ههصقهبريض نمل كسحو مناط ملا فمسلاب

 هيد نينأوق ةرفتفالا ثوانرع معفلاح دقسد رغو تامخدلا معوراسنلا بم شءاوماربو ند رفاكلا ن |

 ب ءرغحاصف ناج روغلاو تاعامكلا4_ئاح ىلا ن اكوناق ركل قاد رسىلا سن رغكلا ا ل-دودقو

 حاملا الكدلا نعت ةكنق حابصلادازروش كلردأو و هدأ رولا الوم الح لاقوام م6

 ةلءللاهبمك-:د- ام اذد ندأ اوتلاقف هءمطأو» دلأو هيذعأو لذي دح ىل-ًاماسهتخأ مل تلاق 2

 اهثي د ةمقر عمعأ ىتحاهلتقأ ام هللاو هسفن ىف كلا |لا انو كلا ى 1 ءأاو تثعناهل» اهلا

 امي رغ كلل !نأدمعسلاكلاااهيأ غلب تلاق 4 ةئانقسا ادع: نوسجلاوةسداسلا ةلمألا تناك الف
 عرم كمل ١ 4 لاقفه د.قارسكو هالغ اك الومالح اهل لاو ناحروةااو نادل ركملا ىلع اصانأ

 قيواد-اوامي رغي طعأتءا اولا ف ناريطن ناداوح كمل ادنعناكوراءطل ا ىداو> و 0

 امهنلثاموهموقونادا وهلا أمم راطو بر غعم لجو برم اذ آس 21 ههوت أف دحأو هدنع

 دع: مهفلس نماو عمرو لال لاو هيدوألاو لامبجلاو ضرالا امني احأةربك [هقاربك [هقأن اص مهو

 ةتاكململا سا>و فاد هنيدماو اغدو ناط.شودرام فا[ نيذالثن ءدزت اريثك اما ممنماو !:3نأ

 نم ثدرفع هةيسدقو لات ةلاب هزعالءّدشاوا ةارمع ءانيدامهنالهاد-جواق ناقربالطوزعلا تتارم ىلع

 ل . له ىلع طحوءاههلاو ف هءراطفابراه ضءءلاوالو:ةمضءملا دوف «هوق ىلع هررمو هذ هناماغ

 لئقلا نماولضف نيذلا هموقهر || [ لمن تلتقي ءدانرتاا ا- وبه ذلاريصقز ر قءقعلا

 نيد ىتءزحاوقزخو ىنورسءأو ىرك- ءلتق دقو :مالسا| نأ . او مواد لاقف ةمالساايهوخهو هءاعاو اخد

 فثك او ىران ذخآنأن 4 0 2 0 اق

 ىأ اولاقو نيطامش 0 هرلانداغلأنرشعو فتاة عد سره تلا ١

 ناقربك ل ارمأن مناك اماذ د ةعاطو امهءاولاو م اناث الثدءبر فلل مستبها اودع لاقف كل ةاحا

 انكوللاتو بلعب -.دولوناقر بلطو عج رام اف نش ةعرم كل ارعأ نم (ناك اغا 2 18

 ناقربتاىخأان لع ابيرغل نثءرملاق م انءحوربنيأن 9 ادتر#« ناك امدرام هئاعهاذ اودع

 ىلع ف. ءهذوهو هةحلأ د أىدصقانأو انا اونايو هطاعرأ عم<نأدالوراثلاد أن ءرءةءامرادغ

 ل ىأاب بن رغا نشعر لاق مم باءد الىذلا ارمالاو باوصا !ىأرلاوها ذه سد رغلا ف هتع زهرت

 ق>والسد رغلافر ازوذا ىعفخم ىسرافكءل اد .هاحأ ىنوك تاو مك دال ىلا مك-نوا دو ةدرأ

 ىلامهاورأب هللا لقد ورافكملا ن احلا مج ىنفأ ىتح رابدلاوذ هحرأاراتسلا ركل امل

 هل_هاناعةنيدمىلا هدم ءلسرأن ؟ءاوراوةلادحاولا هللا د.هد نمالاو هق'الو رارقلا س ةءررز :
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 ظ 000 ٠
 تازرانلاو ُرمقلاَو سمتلا سدو رخو رش همالكس نا ربعهماملف ىزتجام عجم كس لهب د ند قرم

 . طاهرأ ل عجاصم ادحأ مهمل رتأالو ىمنالاا ذهو هموقو ىعنبان !ق'ال ى, دقو لاقو زرشلا
 انرك ذاك هدا لو> اورادو اصرباح هنن دم ىلأ لضو ىتح مهب راو درا تلد لس عا نما
 كسلا ان هىلاض ماهأ لاقو دراي ندعرم اعدق همامتش سصو ةزيدملا باب لباةمناقربك ملا |لزنو

 تنأنمهلاولاقوةدرلاهءلا عراستف نقرب ما هن لدى دزاسملا قرف الج اع ىناثا ونوديرءامرظناو
 مكملا ا لد نأ كارد يلا دصشن اقر كد ند وكفر ارمزذخ ا ةنشع ل

 ار كردأو يف اعل ىنأن اقربْك عنبااذه هل لوو كفء ىلا م را هل لاقف مكر يخرظنال :

 هيذعاوءالحأو هءبطأو لد دح ا || نع تتكشف حاصلا
 هلو هدفت شل لا ةة كا! ىفاقرأو تشع نال اقلاذلم الا هن م تق هندأوتلاست#

 أهي لد هم من معمأ ىداهلت أال

 ندعم لوسر درا نأ دع هيلا كمل || أ ىهلد تلاقم ةثاسلا دهن نو كلاود اكوا ءالاتناكاإفإ)ل

 ا -راهل لاق مكريرظنال للا ىاسرأ ى دم سنا هل لاو ن اقرب ىلع ل دأ

 لس اريحا مرعس ىلع 3 رخال اة كلذي» ريخأو هالوم ىلادرامملا ع 200 ءاعإ سى أن اقرب رلع

 ندعرم عب ردي ى- هل بحا ها عناقرب ن اكو مام كتااد_داق رأ سول رم 2 ءاادوعأو ىعنبا ىل-ع

 هعاطوا عم“ اولا ةقءوفتكو هوكسم أف هنن 7-00 نو اذا مهل لاقو ةدرم هلوح فقوأ مث هءاد ضءهنو

 هوفتَل وناملاهراع م-هذ هقنتعاو هلا ماله عناقدا مل > دو سشءرمكل1!لصو كلذ لعب مد

 كئابآن د دو كن. دكرتت أ ناحلا ب اكن, أ اقف اخ اذه اممللاقوناتر.ىلا شعرمرظهودنتو

 ىو ه لد النام ضهأ اررانيدتدحو دق ىعدلوا» ندعم هللا هلا هفرعت ذل ن نهدف ل دنوكداد-أو

 اد رار 1لاقفد اكتزدا ف ىدتءوهو قارملا كس زخم متديخأ نموا اقف لطابهريغو

 للاب راه ىلو هالو ع لوحام 10 [هأو هزره# «مئاهج مكءذلت ةالرورملاو نافل وروتلازراتلا

 هراع[فريدتاام سم رغلاةةمه او.حأو رواش هالو [لص- عش ءرمك ل اطاهرأ لعأو ةنيدلا

 هل لاقف ىدعرم كمل امها طعأ ند ذألا نءداوملان ماداوص ىل دش لاقو م وس ىلع اصو ىرحامع

 مالسااهراع م. أرب لمان رب ع ح ون نبت فاد فيس مول اقأ م :لاقداحلال: ا أىكأام

 هل 1 ذأ مث نوص انهن صح هناكن لا ل-.ةنم ردد اداود> هإ د_ثفهقلاحخو د لك بروهذ

 ناقيرفلال:اةةو هءوقوناقربسكرو ع وردلانو ال مهو طاهرالا تج رخو بكر و جرتخو برخلا
 ٍدرحو نادءملاةموس ىف هداوج اس ”بع رغد بردا بأي تأ نطلزا نكد فار كسعلا فطصأو

 مهبولقف مقوو زيعجأن ل انو. ءفلزم نرهنا عطاس روف جب رق مال_ىلا ماعم وف نب ت فان فءس

 َْق ةاردلا كإ مسن رغ كلا اانأربك | هللا ىدان متتاحلا وقع هذا يديك سر ءسلق بع را

 : هرخأو ىمنبا ندر ىذلا اذه لاقي غوالك ناقر عامل للا ميهاربانودالا نردال

 ىلا هموقو ىع نا درأو هسافنأ دشأر بدرغ سأر عامةأ ىد ىريرس ىلءدمقأال وب د ى>وق لبد نم

 ناس هيرضو هءاعحاصو دمج رب هناك ىءاطرق ض.دأ لءف ىلع بكرم هنأ لها ىفلاح نءو مهئدد

 لاةقسدرغنمبرق ىد تادطلاو ترهل ماقمو نادم 4 أ دصقو لء هاا م رمصف هلل ف قرغفدالوب نم

 نألعان .دىلا نمدنم م تحرخأو همرقو ىع نبا تدسسفأ ىتان: هصو أ كل تدأام سنالا تاك ان هل

 اذه ْ
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 نفي ْ
 مك قاب آدءهب تاك اح را اسس ساس ١

 رانلااسأراناءوقاد لاتكلذ» ريخأتنأو مهانهيتفرانلا نود .مدانءابآ اندحر واناولاتمكدادجأو
 لالا :اائراوةاازح اولا هت لس | كل سل عا اف ى#* لكى اخ ىدل ا ىلا هللا ماا نم ةقوام :

 نءاوماسةاوط#أ ةريمكلا ف .طالاودوراصنألا كر دوه دراصنالا هكردتالىذلاراو دلا كلذلاو راهلاو
 ىلع هجرذو ب: رغد ندعرما ة_تأوأن اساواماقاو اسأف ران | باذع نمور" الاف ورأع لاتَضَغ

 ىلاس رغراظ:ؤ ثفاد حالم ىلعهحر ذو حالسلاراد لدخد مث بئاسقأ | نم هب ةأموه" ايو تاب رمصق

 لئاقبتاكىذلا ون نتف« فدسا 2و لاقن ااه كلهآ بدر غلاّتف بهذ نهدتو ىف ناعم فرس

 همد-4 ل-هلاه ببر ضولف ةم_.ظءءاسمأر نافىلعبتكو مودرح م.ك-لا هغاص ناو سنالاه

 ازهلث اضف قدرك ذابوهمالكس رغعمتاماذ هرمدالا ىنحالو هةدالائث ىلع لزنام اسما هه“ أو

 فينيل اخ أو لب تب رغد د, رئامو ل نو د ىثءرم لاسةؤ ف.سلا ا ذهراظت أ نأ ىدارم لاق ف.سلا

 رة الث طر فو اريش رش :ةاهلوطثاكو مشعشوه د> ىلع توا أبدو عط سل ءريةد نم هرشعو

 مث م ت©؟د رغلا فه 423 هين رضا نأ ادا ندا نأ نع رمل |لاستو هن ا ؛رغدأ ارأق

 هلل اق ناسرغلا دمسأب تاسعا ولاقو ىمنالا نمنورضاللا ى قفا صدأ أكو د ىف ةراصقمدب قهذخأ

 دارو بارق نحرف [ىتحب راوضرألا لولماهترس< ىتااةريخذلا هذه ىلع كدب عد شرم
 حاسمملامالاك-لا نع تدكَسف حامصااداز روش ل ردأو « اممتهدخرف نجلاو سئل

 اهب رغشلا !نأديملا كمل ا هيأ ىذا تلات (هن اةساادع نو لاو ةسارلا لالا تناك امان و
 تامااخرودوروهقنيداءثمأ مهد ىفنورثاس نملاو سنالاو ثان ةذيدمن ماكر ملاشع رمكلا او
 اذا تازهث هراعشأ تاز نيتاس فاحر ةدوه> هاا اوبأن ءاحرت م تايهذمباونأو عراوشو

 انايواء>روءاسلا ل قأ ىسناحرفتءالازب لو ءاقيلاوةر دا هل نم مست تاقطانرا .طأو ا رراح
 ناكلماد لاقو نا كلا سر عفت :لاو لاك ةة دئامام_4 تمدقالمواسإذحون نب ثان رهذىف

 هتلاو أ ابهل لاقسدرغ مالك ثعرم عما[ ذ ىدعب م اح لعأ لفىدن- و ىوقىلا باهذلا ىدصق

 اروُسدعَعو هناا نأردقأذ نة, روربىلعأ د لم هاك روث دعبالا ورب كل ا أ الو كارا ى دارمأم

 رهاوجلاو نداءااو فقلا نمد اده نثع :رم كلل اهاطعأمث ب را قمه وُتفانةنيدمىفالماك
 ةحوسذمربزح مطاةءوريزعو لم نم كل ذكو ةضؤو بهذ نءاعطقو سا الا ارو شغل !ءااوذرمززلاو ١

 ردلأ. الاكماحات تن رثل لعو بهذلاب ني_ة-وسفم ىث هولا نم نيدوأح مءهسو سرْءل لعوبهذلاب ْ

 ميلا زوج م-4لاقودرانةئا.س ع طعدولادعاقدككاذ 4 ىعرتنابنا لان الضاو

 لأ رقم ١١١ نىلءاوتانوةءاطواءهءاولاةامهدال؛ىلاامموسوا رغكمللدون تسد غىفرغسألا

 هَصاَوَغةِرابطدرام فاأ نو.س مهو ضرالات "الم ىد عصتريغنو لويطو لود فعمهاذاورفسلاتقو ٠
 بيترغلا ىلءوركذ:--سبرغبرطمرمأو سمعع بنس نشلا| هع ىمن ناكو تار عما مهكر ا

 هن اهمها 0 لاق س +: ىلع ككناكو بهدلاا ارمصقو ىنءقءلاةذب دم اص اذه ناقرين اكو 1

 موةفناكو ونذدعر مع نبك | اذه ناكو راع .ل1كملا !نودرا !!نود_هءبهموقووهودرام فأأ ْ ٠

 كملاارصق لءدو قيقءل اىداو ىلا لصو ىتحراسو ههوق نب نم سان فاقافن لسارفاكدرام ىشعرم ظ

 فك ناقرب هل لاف سعرم مالس ايهريخأ م م اهنالاوزملام اوديهلاع دوهيدن نيب ضرالا لءقو ناقرب

 ََْت هلل 04 ١
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 1 00 ظ ا |
 ياس ,كرداع أو كلا انأ مادام لا.ةفةمدهلنا ل بال سب رغ كلل ارمصقاو دقو

 ةدعاود>وف نودعلاىداوىلاا اولصو ىتحرئالا نو ضةءاولازي لو لا لل اوه دو الااو دصقو نو ملهم

 لءلختاهاسملاب ناك اذه نم دقن كلا نانومهل51 أل اةؤّنادعر نيداوملاو هب ءمرم مءؤععو فد رع

 ةاعسلااوماطوءازءلااوماقأ ةريخ مه4روظافمانأ ةثالثلاءلاو ىداولا ىف اوُش:ةواوقرفت مهما مع مدهاربا

 اوقرغت دقو ةعاطواسمعءاول اسقذا :كءامربخاو فدك او عالقااونوصحلاو نئادللاىف او ةرفت مهلاولاقو

 حرففربخ ىلءهلاوعق, لو دقق هنا ه.تأربن س.ءاوملا عم دهأ لمووامسلف ادخال كلل
 ١ ءاطع أو هراح أذ هيراستسا ناكو ناط 3 نب برعد ملا | ىلع ل دورمث. ةدأو بدر غدر دقق تدم

 ادعو ناي هلام ردة نانع 3: دمىل ءلزن يس ركسساسب عراسو قال عفا ىّثام

 ل.قأمٌمراوسالااو:دحو باوبالااوةلغو ةئب دا |اولةدوريثك قلخ نيمث-للا نم ل-قو م-هالتاقو
 رافك-لاىفالعأو لء ءالا لدقأ ىت-ارعصف نيروص عندما ءاار رافن دقو ناحروقلاو ناعامكا !نادراألا

 الهو هىوهقلا ار ناسا ءبرضو اعارذرمشعأب ةاهل وط فس لك ندا فو مس نهنب رت نيم

 راف اناثطن | « امنا عم هاربأ ل ءاذن| نب ديرف ةكنم لذ _خورصنو فريك .!هللا نالوقب امهو معا

 كااورظنذمهقدارس نمرافكمل از ريؤامد ريخاسنموامههاوقأ نمرانأ |تجرتو لد ةلامميفارثل و
 موضع لطول ار ءان هنا حم فوقع ترا اولنتسأو ناد الاون هرهشتت هيما مش

 كلا | فداه فر , رغكملا|ناءاغ نه ربك |هللانا هدب ورافكلا ب اقرفنادص<نادراملاو

 اهاكلام+لانأرافكال ل. دقو ل_..الا فصتن |ىتح مهيفارثاد فا لزب لون اسملا كلش ءرم
 كردأو لا ورع كوأناكو باهذلااو دسو لالا ىلع لاسم او لةئلاوما.هناأواء تدرافع

 هيذعأو مااكنلا اذه نسحأامىتحاباهتخأاهفتااقفو حاملا مالكملا ن || نعتتكسف حامصلاذازر م
 ىفكلا!لاةؤكلملا ىناقنأو ت2 عناذإ» أولا هلم لاية دحأاماذهنأوامأ تلاقف همدطأو هالحأو

 اهي دح ةرقن عمسأ حا ولمقأ الهللأو ةسفن
 اودصقرافكلانأ دمعسلا كلا مأ ىنذل تلاق ةئامساا دعب نوسالاو ةثلاثلا دلال تناك اماف
 اوفاحخو راذكال ىرح ىذلارمالا اذه نمار.تو ن وملسملا عمججأ مترك وره مهو تاكو تاهل
 نب درا ان هل ساموراغقلا او ىرأربل | ىف مهام ىدرافكملا َةئذَقُأ ف نادرا! لْرن لو ناجلا ل: اءق نم
 اولاتونو-ور#«نومز مم مهو مهدال,او د_صقدقو فلأ ىثامل- مآ نم قالغ اأن هن ئوس

 ناملا كلم شءرم كلا | دنع نافا ضتسما !مهو مملعن اس ءاحخأو مآ دمسأ»» رغ كلا نارك عءأب

 ام-هلاولاّقوادب د-ثاحرف ردح رق ثءط هنأو بد رعرب ركسعلا عمهم و مكد نه نانوكم سلق ناعَو

 سءرم كل اوس رغكل | ىل- ءال_ ةدوايهحرنيدراسلانأ م امأ ارك اعاور ايري تار دق كرا

 قالذ د دَد فد رغبلقنأ“ طاذقوا رخام هان زاعت العفاموى رح اءامها اريخأف, نيسلاح ا.دادحوف

 لاقمالسلاهملعح ون نبث فان ةاندمُىل : رواد راع رئانأ ىدارم نأ أن ش ءرم ملا |لاق

 اوراسودرام فاه عم كروم, مهمدرل بد رغووه بكروأ امدفن هد 'و< اعدت كلادءام لءؤ أكل مام

 ح ون نب تأت ةايينماوزأ لامدحو ندر[ 42 نود رخال :هاور سة لوطا هقودكه نا وس ةعطق مم اك

 ْ رصقيلا علط هنا حمءاغع بكومىف ل دف ام عرماوقالو اراةدوارا .ك هنسدملاردأ ردت مالسأ| ؛ه هلع

 ا 0 _ ندوقو هك! ىب را سلحو حون نبْثقأ

 ١ شورذم ٍ



 000700 د ا انو 0000
 كلا ا ل اا

 كلام ناءاك ا, لاقفنادصسدال نيفقاوامء وسواس رغئأر ةهسأر كمل | عذ رفردق ود لك عقلا ١

 نمهدو>وأ از ريم دو.عملاب ,راالانوكتالدو همنا نيعالهان م ا هواسد رغلاف نادوالا

 دوهقالو ما قب فصولالو دولوماىلءدإ اولاَن :-ىذلا نما ار نمءاملا عمو دو>ؤلا ىلا مدعلا

 هللادهفرامالا اوراصتالا واو رانااوه.:لا قا ىذلاوهو ليلها م.دارو دوهو لاصوحون بر

 اوفتك لاو هموقىلعحاصوهس ًارمأ هانم هعتملةنامااك_ل| اذه شع :رم مهما راهةاادحاولا
 ١ ةفرش اذاور اينلا فام هرمريتأ اوداز واس رعوام.هسأوهَد كة ىت رلامهوب رقو نيءاك-!|نب ذه

 بيرغلاةفءاوملا فارثاطادامر تراصورا:ل تأ ةطناورسك.:افروذتلا ىلع تعقو رضألاَن اكو

 كلاالاتاهدزمف راسا كلا ثود راخاا دم نهىلع ريك أ هنيإ عا نادل دبل مكاو ةريك أهلنا

 تاه رو رسرانلل ناك ول ثون#ئام سو لاسقذلاحلا ا زها ىرح ىتس رترددورحاس لذا

 ىنهد ىو لاقو راذ |!تسورحزررده مالك! || ذه شرم عهماإفاهرضامأمسقن ن 7

 را لاهفاوقلطب ثأو ريش ؟ بطملااولمك نأ م هرمأو درأم هثانع ؟ اعدوأ همس سأواهيفالامكءاتقأ ام

 ا ورا ل عما احلا ىلا ةلءتشم لزت لو ةمدظ ءران تءمتلاواول ءفف

 راثلا سمئانأر ا.لقامع ءمموامد رغاورض»أ حفلت فانصأ م هو نهال ؟ 5 .ةدأوح تراصورهاوملاب

 ودوراصتال !كرديودو راصنالا هكر دنالىذلا ناشاام,ظعلاراهنلاو لالا ناار اهقلا د اولاباث اغتسا

 رهأ ا 122 يرطعأو قرشلاى لا برغلا نهتءاطةباكاذاو نال_وتدالازب : لوري_هدنا فيطألا

 ةلو دلا باير أورب زولا ىلا كم1 تننتلا ممهرصق فاول دود ذجلاو كلا ف اخف ران دات أفطافزخازلا

 نو لاعفل اهذهرانال ىرحام دا ىلعاءونأ الول كلم اهارلا تق نما رلانن ذى نولو تام م1 لاو

 تناكولفةلطار رانلاة دايمفهصضاولا ةقيرطلاو قلى اب دقك لا !لاقناقداد قا !ىلعامونا لوقت
 ىذلاب تنمآ ان افادامر تراص دقو اه رو اا خلاواهأةطأىذلارطاا امس: نعتعنأةدر

 نوءئاطنوعماسنوعدان كل دك نو كل مار اولاةفنولوقتا أم ممن :ًاورور+اورافلا اوروذااورائلا واح

 داندالانا مث كلذ لكمامسهس لءقو همن» ع ْس هل .ةو هَعْدَدَعَأو هل ماةةهيدن نييرض-أة سن رش اعد م

 مالك- ل: نءتتكبف بسلادازرمتلردأوو ام,اروانومد [نولبق : مهمعو بد رغىلءاوجازب

 ًانعرمنادمعسلا كلااامعأ ىغلب تا اق ( هل ايةساادعد نوسلاو ةنام 1 ءالاتناك امافإل قع انملا

 تاير أكل ذكو امم .ءأنيامول قوام مهاخأو ب رع ءرض> أمالسالل «موقوود ىدتها الن 366

 نلعاودتك امه 14 ساخلا ت هرم كلا نا ع امهسأرواه-+م هدأ ل. ىلعاوجدزا هتاود
 الا هلاالاولوة سر ءلاقو نإ سمرهصت م لوقثام سا لاقو راس نعام مسو هنمينعامنرغ

 رك ذدناسر ءنإ مثةالضلا مهاعب تب رغد مقوا ناس ١ اواء13 هموقو كاملا | أف هللا لملخ م.هاأرب اهنبأ

 ىلن اكمل اب سبرغ هللا ةفحارم ثنالاو طسلاءاحو حارو مْءلابهذدق نملا كل ههأ لاق دوذتف هموق

 كلان ىلا هلوأن هت هك ه_خأ عم ىرحام هل كحو مهنم ىعوق ىلع فئاخانأوةريثك ادعأ ١

 مالو وبىلغأ ى>حورتياخأانو كموةريخ فشكم ن كل ثعدأانأ ن سنالاك لمان ' ندا كم

 ال.ةنادراملا امذحاملقنا- روقلاهوءارخ ناون الكل ههدا مدس ددت نيدرامعاعد

 نادراماراس ْمةعاطواعمءالاتؤا مدرك اسعو امه دون ربخاغشك او نِوأ ىلا اريسام4# لاذ ضرالا 1
 نومدقملاو مهنيبك اراوع ءأ مناف ني سملار ع ء(امأو) مدهسو سيرغا ىرجاما ذه نولاوحنار اطو ْ
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 جرم ىلا جرم نمو ةاوناداو نمنرثاالازبلو يورو ذولا ادصقو مم موس رغبتك ر كلذ

 نا هغالا ىلع ناسحلالاي درء ءرا.طأراهز الا جئافراجمالاو رامالاوراصئالاروثك داو ىلءاريع ىتد

 00 قوت هس لءا ءااو ناك-ا هنوص»' المدقىرمةلاوناملالا ب رطب م. ربرازهلاو
 لود م ملكن ءاهراسءأ راد الأو نا أم دف ًايةردلاا .موا# قوطااو تخافلاو ناس ا

 ' باعت هراعثأ ل ظت حت ادءقو هنا ن مان رثو راش لل وىداولاكل ذاءموكتأ ًاةناحوز ذه انو

 طر! ماعاضقن ادق ند دم دش ن نددراعاذاو ناءاناهذامئدم .ةمانسالن منادسواماخو نس امزااامهبلع

 بد رغو مع 0: هنو مامغلا قوفاراص ى-وملا ىلعأ لاهنت رار له ىلءاهدحأ ا ههذم داو لك

 تاكس أر امهد-أسأرنادرامامهاذارامهالجن مىلاارظنو ضرالاوءامدأ !نيدامومفزأادحوف
 عامسلا ىلاذم لم سلا مو ل نا ناتكا ل كمر او قوضشلا ل فت او غو در ضار ال

 3 وأم ناكل منأ كلذ ف بدلا ناكو هقلابااد قالو لو-الالات لالا كالذ ىلامءهسو سدرغرظناإف
 نيم ةمغو قءاصن اكو ةمدخا هم نما نم هيراح ب قعاص هوعأ را ا

 ندرئاطام_هانظفةم_و قءادىلاار طا مءهسو ب٠ رغن اكو نربط هةفص ىفام_هو ىداولا كلذ ف

 نأ انو تراظو هتفط نو ىء اسد ىلع ةمغ تاز همدل ادق اس 5تاشش امهايمرف

 مادق هومر ىت> نوب اولا لم هس أ رصق باب ىل عه تمر ىن> هير اطل زن لوا ةعامص باصأ م اوموصن

 نرخأ ىد لاوقلاو ده كَ لعق ن :مءادلراو لاق هعاض ىف ةلءنلاىأ رو دلو ىلا ندءرمر ظن اهل ةهنأ

 نع رالي ٍاَتقام تب اان لاقو <, ءةبع مث كل ذا فنا لوامرنك !ناكرلو هرامد لععأو ةراند

 حاصو ه + .ذ نم مدلا عا ا هونأ مطاق هحور تعط ىحدمالك نم غرفة نومءلاىداون سنالا

 للاالصو ىد نادراملارشأإ ت؟كةر) ةنم لكك ى :امثنا او تو .هل |ىداو ىلا اري سام لاو ند درام ىلع

 4 .ةنا املف ىدعرم ىلا! هوب الدو ىتحاه-مبار انوامه | افطاغغ نانا هءهس ا غابأ ارةنومعلا ىداو
 قلع !هقابالا وقالو لوال الاقذ ضرالاو ءامسلا نس امهسةنأادحو اهومون نمس رغو معهم
 ظ حابملام ا اان ءتتكدف حامضلا دازر مش كردأو « م.ظعلا
 افطخامل ند درا أ نأد هل اكلاااأ قاب تلاق(* اوسأادم نو سزملاو ةيداكدلا هل ءالاتناك 9

 ا ىلءاتسلا>٠ اد>و نثعرم مادقاههاعذو اأو نجلاء ند عزم ىل ااموعآ احأهم م.واس رع

 ' اندقفدوث سأرورغ سارو ل ف سارو عبس سرس عبر هت هد ى ءو م* ءانولال“ ل اكودو هتكءا#

 نيعنامهمأ ارظنف نو.ءلاىداو فامهاند>-وناذال !ناذه كل هادالاتو ىشعرم مأ دق أ هءهسو اسرع

 | امتات ةسنالاب الل اءلاتو رذح نم لك هذم فام دقو ررشاا هفن|نمراطو رخو ر ضد قو ىذا
 ' لاَةْف ل دلور ظن ىذل اود نمو هاذ :اقىذلا ل دو ود نهو بد رغرلاةف ىدمك قرانا اا دقوأو ىدلو

 انأ سير غلاف تاسذ بان دوعن هأ.- ةمهرورعأط ةفص ىف ىدأو اس :رظنو كو. هاأىداو قاقنأاهثك امأ

 م.هارب اربا ل اهلنا و م ءاعْئد لكبوهىذلا مدقلاد_>اولا م. اهدا لأ قو ]1:3 نه ىردأال

 ل 11 وهتملو هئلاي تماس ني سن رغ مالك عر مهءاملذاريطال اواو انائةالواريطانس أر ام
 هول و ىف روك لافوه دوق ىلعح اضف را. كا ملم هنأ م .هأرب |

 ا قرر بءةورض-أ تءفد] ماطفريقا علاه. اعاومروراذلاب هولعشأو هدب نيب هوه ذوق بهذ ن مزون

 ' نادو دو هناربكيو ىلاعت هللا نأ د سول مسه و سد رغوا ذه لكنورمضاح لاو كاملا هل ددضءةرغصأ بجو

 با
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 سا ظ 3
 كنب واتنيب ىمرو لو تأوه لئاةناند ر اىذلاو بنانا - 1 و كلتريد نانأ كلما, لاق ١

 03 اال ءأام راوالاتاذس هه و>والل لاققه_ةدر طله لدو بيرغلاةةبردو

 يأن ٠ لاقو هموقو ناقرجلا عم >حزرو هدهد هد ىلا مد_ةم لك هد وز وو هلع ةظفاحاوود.ق هعدب بر رع

 ءان .ثقام لمفا هل اول اذ بد رغ كلا | اذ 2 ى- و-و اسم ضأ هل عةلءال اذه ف ل عأنأ ىدصقى -

 لمتنا ااواذكالو مكو طخاوذ_ةو مكمان أو م 5 ذل اواوحا لا قة نوعمطم نوعماسس كرمال نفذ

 0 ركاوط دار ان ب كح متهم« اذأف رافكلامامخ لوح اوورفتو ماد ىرد

 لااورعسو لماك-ا احالس لاب مولا دهسا ىلاعت هللا نمرهذلا تاطنو هب هلاتا ودم

 ربك |هللا ل افو هسرتىلعهقمس برض باقر جل اباذاو ةعاساو ريصورافكملا لوح -اوقرفتو ل الا ىصت

 راو لالتلاو لامرلاو لاس او ىدازل ام مل أهللأا اواو هلة مهموق ل هؤوىداولاىو دو

 اوماطو نوما ارخأتو همهم ف٠_اأر اددقو مهضمد قاوءقوراو ثهدنادقورافكا|هءتئاف لالطألا

 ناقرم عال ىرح اماذهريرحو لامن مايقأاك اهوكد |هو ةذيدملااوللخ دو نيد املا اول ةو هني دملا باوبأ

 : برق ىتدح ميهسمدتةو مهزخآ ن ءر ا كك ا رفربمكشل احا هصلا عم« هنات سدر غكملا |امأو

 هاحأريخأو عج -رقنونملا سس 'اكمهوةورافك-ل |ىلءةراغلااو :تدقنافرجلاور اعىن نظن هعقولا نم

 راهلا علط ىد مه دود نيلذايراتماا مراصلاب موضع ف نيلزانرافكلالزن لو ناقر حالا عدة ناك اع

 مالعلا كما اوضرأو ما ارك اياولجالاقو هموق ىلع سد رغحاص كلذ د:ءةراطقالا ىلع هروب ءاضأو

 اودارأو رانك قناع ل دفف راطدلاعرلا لا و راتءلا ف يسلا ب عاو رات لوا

 00 هورداصو عون و د جلا م4 جرن مة: دماول د نأ

 حابب !مالكلان 2 0 حامصل ادازرث كردأو ءرانغلا ىرارلاف قا ١!|تةشتوددع

 ا.1نيملس مار 5 عنا ديمسأ اكلم انهم يغلب تلاق ( ةئاّسلا دعب نيس ملل ةيفوملا ةلدالا تناك اسإفإ)ل

 ولا رافكملا فلخالازلو رافةلاو ىراربلا ىفا اوَدةشتوراتهلامراصلأب مه هوقزم رافكءا|ىلءاوا»

 ىلع سا> ودنا ارم قس. رغكلا لذ دون اع هب . دم ىلااوءجر متراعوالاو لهسلا فورين ىح

 كلا اى <« لد , نيب هوريضحأو هلا وعرممأق دنللاب اعد ل3 ةريسدو 4: ف هلو هبا اهسأ تزادو هتكام يترك

 مثدقنَع الكمر اص نأ ىلا لامثل اب ةومر هس ملا باي ىلع« ءاصدرمأف ىنأفمالسالاهيلع ضرعفسيرغ

 مف كناواؤادواوط» رس>اضصو اك احو دليلا باص ت نأ هل لاقو ناق | ىل_ععأ 1 اسرغنا

 امبرغنا م م ءااوزعل اورصتلا مايد هلاعدر رك شارع كان لو داو ار ف كلا رويس

 00 , ارا باك لاجرلاو نيمدةملا ىلء قرف كلذه هولا اومالان ماس ميفام ىلا ارظنو دنا نئاز ازد مخ

 |ئان ناكك ل ذ دعم هنا م 2مأب أةرشعةدملا اومالانم قرف راصو ناردصلاو تانءلا ىلع قر فول ةقلاو

 قت.ارفاهلل م اوءرباعزو ه_ناقةلث اها رهمانم ىفىأر ىلا. .الاض».ى

 ريذ [ىرعفرأ ا ءانماع ضةنادقو مسةهناكم ىف ىداولا كلذو داو ىف ىن :!ىعانف 1

 مالكا اذه ميهس عمعأإق هنأ أرىذلااذوهفا. ممانءْز فاز. اعامده دقو حام راالثهتاقسأه كراحرتم 0
 بلا حالا عصا ءالا هم تسرع ما لفت كفن لتريس ان عسصو ْ ١

 ةرشع ريس !نآىدم ةفرد_صل | ىنءض تدهدألا و نأ اب به ذت نبأ ىلا م.هسدل لاقفه.لر روهداوح ! ١

 د:مفريغال تناوانأالاريسأال بم رغل اقف لطب فل كءم طخ مده هل لاقق ىر دصحرشنم ىتح مانأ 0 1
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 راصبالاهكردتال ىذلا راتسلا م1 ىلا رافدل ارب زملاهقلاوهف رافقلا ف شوحولا قزرو راكوالا قريطلا
 ملأ لولختا نيدالانيدال هنأ دناجان لعاو تبتكسلالزنأو لسرلا لسرأ ىذلا راسبلا ىلعلدللا رّوكم
 راب دلابارخخو رامدلاب ريش اقمالسالا تدنأنأو رازااساذعنمهرخ الا ىو رادملا ف ءسسلان م ,

 مهسل لاق باتكءلادزا+أرقامأذ ىك أون أر اثدذ_”ال ايءوك لكلا ىلا لسرأو راث الا عطقو

 ن وكب ادعو هند نع عمد راالثدناملاامأو سهذ ند أ ىردنامو هموقووه برها عنا كالوالق

 دخأمم حابصلا عي دأ ىتحاوت ايف ىرحاع هلعأو هرحخال م.هس ع رفانرمصأت سءذلاز انس برملا
 حاورال اوداس> الا ىااخ حادا اكمل 1 ذءاوناعأو حادقلال حلا اومكرو جالسا اذل [نواسلا

 حاقو ل-طدو حامي سراف لك ماكو ضرالا تفر ا ىح برس لا لو.طاوق دوريب كة اياونلعأو
 ةموح ىفهداو- قاسو ناقرهلابر+لاباب متن ملوأف ضرالا ترا ىت> برم لااود_صقو
 ىنأ الز جانم نم لهزرامهنم لذ حاص باملالاىلوأريس ى باشئااو ف يسلاب بعلو ناد. |
 حاصو دورك ذدنلملا عمءاسلف راثلاذخالز ريب نهدنا نب ناق روجلالئاقان ارح اعالون الأ , وبلا
 لم هءد برشأو هل لك 1ىدىدلو لةةىدلا سراغلا اذ مب ىف وبا فاوزل ادالوأ اب لاقو هموق ىلع
 اولجاىلاقو ««وق ىلع حاصناقرملا لءفامدنا+ ارظناإف مهريعأ مزهو مدرك أ لتقف لط» ةئامهيلع
 مداصتون ار او هموةب سد رغلجو مالا ىلع مالا تةءطناو شهدملا هلا وزوةةدحاو ةلج هيلع
 ىأرو ناديالاورو د_.ىلا قزمىت> رلاو ىنا.ولا فيلا ل عأف تاوقتل نإ < مهناكنايرفلا
 توما طاسأو ناسالا س رخو ناذ الاتءدو نانءااىلارا.غلا ماطو نادعلاب توما كلم نافصلا
 لومطاوقدورا ملا ىلو ىتح لاس ةقو برج ىناولازب لو ناءجلاىلوو عامل |تدثو ناكم لك نم مهب
 تتكسف حامصلادازرهم كردأو ٠ اهمامىلا هفئاط لك تءجرو موضعي نمارقرتفاو لاصفنالا
 1 حاسما مالكسلا نع

 اب رغكللانأديعسلاكلمااهمأ ذابت لاق (ةئامتسلا دب نومد رال اوهعساتلا هلوللا تناك اف
 لوو هكامربرمس ىلع ساجو | هءاسمخ ىلإ ةفئاط لكت ءدرو مهضءي نماوقرتفاو بر هلا ضنا |

 ْ فرعأ الو سعع تاكا |اذه بورهم رتل! نم تعزحانأ هموقا لاق هلود هباحتأ تفطصاو هناطاس
 يمان لاقو ضرالا لهو لدالا ممم. هوخ م دقةةروقلان م نومأ ىراث ذخآو هقللأ ل ناو ىذطم سأ

 رغما |ذهريخ قةكورس ند رغلاتف سي ععرادغلا باكا اريخ ف شك ًأورافكا اركسع ىلا ىضمأ امأأ
 مهواما مث مهد_> ونءادعال |مايدخد بصق م ممن ايراسصف موسسدل نس لورافكسا !ىزب مدمءان زنق

 قدارسلا ىلع معهو م-مسرب_هف سارا ىوس مونالد موعتلا نم ىفدنلز لاستقلاو برا نم ىراكرم
 ال ةبرضحأف جيزخو تيم هناكن اك فرامطلا بلا هموثو مدة: د_حأود :ءامر امان كلما دج وق
 قدارمىلا لصو ى:-حراسو ري_صحلا قة وذ هطحو لغبلاقوؤهط-و شرغلاهءال-مىفكلاا فاو

 هوقردذ هيد وفشكو ممم نلف تن أنمهلا كانونو سضاحلا ركن اف كل لا ىلع لخدو بن رع

 ميوهعساد ل أو سد رغ قرف هل - حرك ك نيدنللا اذه كلما هل لاسةف مهماب كل سام سدرغ هل لاو
 ئذىألاسقف نيإسملا نيب سفن د_توق هءنمع فو هفذأ نم يشمل ا!ىمرفز نك لاو ل-كلاءاطعأف همت

 لاقو «_.ءنمع متع نودلماد كخ.ع جتفاهأ لاقو ممهسسد زكسلف مانو هيذمع ىدطأ هنامح عبق |ماسنملا از_ه
 مالك اا ذ_هدنلملا مه«ا1ف ا رعلاكلم هرم دول نبسد رغما: رضصس ىف تذأ م. مس لاقل انأنأ

 ار لاق ْ ظ
 ” ل / ١ : ا
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 مهو مودو م-أو» و .؟راومأ ؟درءاواجافدغ ا اذاموقاب مل لاسقف لوغلااذه لذ ل |

 40 ناننس سالو را :لاب نوجرقمهواوعمتحأم مافن راسا اامأو لسد ارفاوسشحتا
 تالدقلا عش ثأمماتق ال مدار أل اانا قو ىلع ق* ءادامو ىلع رأ ناد. ١١قاذ ء ناقز ملا

 اذافةرسا او هنع عاأ لك ءلجأ ىن | تدون دق نكءاو موق لك مهيفراحم ىدرات.لان مهيفنبرضأ الو

 تايوالوغمناك ارمأ هلنا ىذتيل مامتهالاب ىفا>اولجاف م العالا# كلل | ىلع ته دق ىنومتنأز

 نيهلا هك نم عرسأ نا اًةررفا ا كك راظن 0 سّدلاتنارو رابهنلا عاطىتحناسرامتن نافيا

 نا ل ا نيام طق اوراظتو يلا أ لغو

 راهن رفاوراطقالادسىنسرأن دقرا.ةءاذأو هموقد لمعن أدناملادارأف لازنلاتلطو لاصولامق

 عطقت فوءسو عدم« ”لط»و عردأ سراف لك هت ندهن او عطقتو قز هتف عما 1 رلاهّدءرمضو
 .لاتقا|ن ءا اوك أر امغا١نار كيفلار اظنازو عز الو فا خال عايسلا مهم كلا احرو عدصت حامرو

 اوريعوةاعسا اراسفرا ,ءاااذه نوريث مانو مداقلاءالؤد موقىأ نهورامخالام 1ك «نماولسرأو
 ءالؤهتام هريخ | هنافرافكلا ىعاسام أفراهنلا نمةعاس دعب اوداع م خراصمالا نءاو اغورابْل|تحت

 0 1 هاا اوراس رهناف نيمادملا ى ءاش امأو بت 0 نيسان مك ط نيمداقلا

 هيدي ند لح ضرالا اول قواولزنو مهكاهاوقالو مهام تاوقاس مهتم همودقباو-ر فذ هعوقو سرر غ كلم ا

 املا مالكا نعت ةكسف حامصلاادازروش كردأو « هب .اعاوماسو
 نيمل املا اركسع نأ ددعسلا كلم اممأ ىفلب تلاق 4 :اًمسأاد»:نوءدرالاو ةنماثلا ةلءالا تناكا الند ا

 رقو اسر لوعاوزأ ف هيدن نين ضرالا اوايقوادب داحرفاوحرت بن رغشأللاو كريما ا

 تايزأو ك- !هرب رس ىلع بدرع كمل | س او مالعالاو تاتدا هأاهلأ اومصنو مامخلاأو أدوو م متمال سا |

 يلة سدمجت ىل- ع نوُستف اوما ممن افراسفكم ااأماو ناد ءسا ىرحامع_.جهلاوك-ذ هلرح نم هتاود ]

 هعيصا ىلع ضءو ةماسقلا هسياعتماةفهيوروب ركرك نيدنل لاا وربخاف مهمادفالو مهيبهودحي ١

 نكلو راغفلاو ىرارعلا ف زار ءالاهموق عم بره رادغ باك هن 7 راوفالا تاد سونا! نتولاقو ١

 امأو نيماس 0 ل ماهزعاودةف د, دشلا لاتقلاالا ءادعالا هله عقد قدام ا
 مكودع ىلع مكرصتس نأ هولا ءاو مك :ربأو .هّدساو عولقاوؤقو مكر ءاودش هموقا لاق هنانسرغثلملا| 7

 م نا 0 :اطلاتأب و 0 ناد.1|ةمو- ىف لعفن امرلننت فوس ك!هاماولاةف ْ

 ىلعنيتءلر رايدر ىل لصق 0 || 0 5 0 :

 اا ار لعهرواشن تنفق هلاولا سقف مكأ 1ع ملام 1لتر رام ا

 هتناهمكح ىذلا سمر غدا لاق ءالسرأ نم هللاق هو هي لد نمد ورع ا -لءلاقف لاحت ءوريخأو ١

 نراها مسبهيقدج و فءأر ةو هك ف3 تاك !ادزلمل اذ أ هيو درو هاد 171 ذغنمهأاو فرعا ىلع 1

 لك بزو ميدارباو دودو حلادو حوت بر م. ءاع ئثلكءود ىذلا م ءاظعل ا د> اول ١" ميدقا!برلامم>رلا ١
 ىدملا قيرطع.ءتاو ىلءالاكلا | عاطأو ىدرلا تقاوء ىو قالا !نمىلءمالسلاو ل

 كإةااوراملاو لءالا اا راهقلا دح اولا هللاالا د هنالءئاقدتلاب دعبامأ لوالا ىلءورخ الاراتثاو
  قزرو راصمالاتناوضرالا طسرءاسم-لا عفرو راهمال ا ىزح أو راربالاءاسنالا لمرأو راودلا



 كيري ولا كيو 1 انك ني وا ل م لااانورنا داو نوح م رووا م

1 ' 1 
 1 ننقل ذهل لاو مدنا |حاصنا دم لاتق نماوعز رافال تاذ سل ااغت

 هد هذا سراف نيث الث لق ىىح سراف دءداسراف ل:ةد ل رب لو نادعءس هلة ةفرافكلان ءمدقم ه لزق

 ش 4 ءاع لمحت لاتو دذ املا حاصفتالمغلا اوتادلالت أقر ٠ نهاولاتو نادعس لاق عماملارافكملا فوق

 تلا هنو هلا دود هر تاع لفاراد يسرا ريفال.تقوأاريسأ هب ىنتأتو سرافهئام
 هننالاقو ناد نءنأث هلةتالىذلا نب دلا كلااد_-و ودوناو. دا نمىوقأب اهب مهاقأتف

 نيهيسو هع رأم ممل ةذةدحاو ةلوج ريغم وف لاح اشو كور قا 2 بلان مهبق برضوربل |

 لدثلاب هداو> -اومرالاقو لطدفا أم دّةم لك ت حت نيم دةم رمش ع ىلع دز لا اصف ىل ةاسماا بردو
 رظنةىوقمل#“ مهاقاتف سران فال [ ريش ء نأ دهس ىلع لمه درا ارهوضدقاف هتك نه 0 دى

 ىت> ناهس ىلا اولدو اس5 م 0

 ف.ساانزو راصءالاتىعوراملا ملظأ ىدحرافكلا ىلع نيل ماحاولازب لوا ريسأ هو ذخ أوهداو-او تق
 ءاضنبلا ةماشلاك رافكما|ىفنوإسملا تمتد و راهنالا تاسحلا ولو راو+م سراف لكت دثو راتملا

 ل الاكسل نعت تكس جاوصلادازر مش كردأو هدوسالار وما ف
 نييدتشابرملا نادمعملا كلا ااهمأ 0 اقساادعب نوعءرالاوةءءاسلا هللا تناك اسف )
 ترض اولاز رم اواوسالار وثلا فءاضمملاةماشل اكرافكس تلقوا راص تح رافكملاو نيإسملا
 عمد رود - دءامفإ ايرهدك اترافكدلا هلة3و مهدد نم اوقرتفاو مالظاا له .ةأ ىد مادطصأو

 اود وذمهءوقاو دقفتو مانمالو ماعط مه نطو لوا دعس ىلع نزلا دماغ مهو هموقو تار جلا

 لئقأون اهطااأو برام امون ادا ةمو- ىف ادغزرأ ىفا موقار ناقرهاّلاقن فا | نود مهنملوتقلا

 نءنأش هلءثالىذلا ناب دلاء لا !نذ :اننادعس مم ىدفأو ى دا مدلخآو مهلا عى سأو مهاطنأ

 ريرمس ىلء ساو «قدارمس ل تدوماق ناقد !هلاامأو مهما.ضىلااو ةرفت مأو-رقو مهم ولقتد اطوناُ

 ترعلا لقأا» وتاك أت ماك اه] اة هيدن نيبدورمض>- اة نا دهس اعدو هلو-نم هموق تراأدو هك أ

 نادمس هل لاتلاط» الا لد: #ونأر ةالا لداقنامّلا عامهأ ناحرو ةلاىدلو ل:ةنمسطحلالاجادو

 دناملا مساق اءثاح تنكو هداك او هت وحانأو ناسرفأ أ دساسو ٠ رغكل ا اركسعمدةمناقر جلا لمَ

 كل ذد:.و نادعسا مدقو هتموب فار أف «تءقر رض :ماومدأر مق ءاتلع ترأنمانا ذم امإلا

 دزاللاهصقوهسأر ىرف هبرمضو أ :مفدسلا فطخو فا تأا ىل# مهو ههطقو 1 4 ١! ىف نادءس طع

 رهو كم !صاو نم نيرمثع مهن* ل تق نير ضال ناد س عقوق برعو رسل نه تلؤز تول

 موي برضورافكملا نم ني رضاخلا ىلع ن ادعس مههورافك-ااركس بعفح ا.صلا عفترأو نيمدقاأى أب

 ىدافدد اايادولا تريضدارت هال لزنلو قاقزل اهلا اول أف هيدب نمد نماوقرفت كلذ د_:مذ الا هثوانمع

 مهأمثمم .ذددح مهتءاح مهلعلاولاةفرافك- -لا مص نوإسا | مومو نيا سام ا.ندصقو مامدنا نمور

  مل_فتارملااسرت مدرتك !ناكوادي دش احرف «هودةءاوح رفث ماع لدقأدق نادعفاذأو نوتهأي

 رافكءلارعأ ع نم (ناك امام م9 نيإسارمأن مناك اماه ةمالسا أية هو نواسملا هراء َتإنسو هداه

 تاذس هما ق-و موقاب كم | م4 لاسةف نا دءسساور ده قداريسلا ىلا موك !هومهاوهدج ر موا
 0 لتقل! نممل-أىناناظاتنك امراءسلا سك و كلاورانا اروقو ل -.الامالظ ىو راونالا
 ءارام كل هاب اولاقف بو. نهةم-الوا اريعشالو | هقدر دنع ىواسأت نك الو ىناك 'الد د, ف تس هقوولو
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 4 ٠ فال ا
 ىلابشنمىرشلادسأعزفتو « نامزلا عاصم ناحروقلاانأ
 ىلا .:ةىْدَذ سراو_ةاالكو م عامسلاتدصو عالقلاا تكاه
 ىلازنزراب كو دة ىلوس هب كس مل اذا ن هر جات

 6 أطتو فوقصا | متم تعض ىد ف وهسأأب أن راضتوى وق بأن ةءأع لج مالك ' نأ ورمل أعمال 5

 ناترمملا ممه مراهنلا ىلو دقورمصعلا تاف ىت> لاو تح ىالازنلو حاملا امهميدرمل و حامرلاب
 نواسملاهفتكو ةلذخاا ع زد له ض رال ا ىلعء اتا اقدر د ىلع دوم لأب هن رىضوناحر ولا ىل-ع

 نما نمل | ىلءاومل هذ ةما هامل ةرجع مهتذخأ اريسأ مه مس ىلاراةكلارظناط و لاما لدم له هو عه»و

 مت لوو ن:-ورطم ضرالا ىلع م تكحرو ني.اسملاللاط: أمناء أةذ مهالومصالخ نو ذد رب
 رافتلاو لامملا ف مدوتتث ىتح مهفاخ اول ازب لف نينطدل مهافقىف ف.سلاو ني.!اطةادكالر سد راه
 نءاسلاب ةء.نغاومنغدقواهريغو ماسخو ل هد نماريثل أ.-ثتناكو ءينعأاىلام_معاو هدر م

 اولجو هتءقراوءطتق مسا لف هقوةوهددهو ناحر ولا ىلع مال_الا نارها ضرءواوه+ وت عهمبنع

 لدة:كلملااوربخأ مهتافرافك-اارمأن ء( تاك امامأو) ناع ةنيدمنيدص اقاوم -ر م ع رىلع هسأر
 نهمدأ علط ىت> هو-و ىل ءمطاو ضرالا هجاّرو بريضريملاا اذه دزادلا عمءاماذركسعلا كالدو دلو

 بدك | لاقو هريزو ىلع حاصو ىناق أ ة درول اءام هنو ىلعاو شرف هءاعا.شع* ضرالا ىلع عقوو هر رم

 نونأ.والا سوة لءاحالو م ربانعاطالو ف.سبراءاوكر مدالنأ مهرمأو تاونلا عمج ىلا بكسل
 نوناوفلأةئامهردقرارس ركسع ىراسوباونلاز وهتفذاءساا عماوا سرأو بنكدلا تتكسفاءدج موب
 ىقال.ةأدقلونلانادءسون اثرمماب اذاواول-ربنأاودارأو لمن ادامجولاهلاو مادا اًومهفاشلا

 نيملسملا كا دنا ارظناملف "نمطاغد:دحلا ىف مهنم لكو :ساولع ثول مهن' اكسر مف[ ل يعم
 برخأوراسمخالا درب نمالواراب دءادعالان م ىبأ م راوفالاتاذ سهلا نحو لاو حرفاوم.ةأ دق

 قارعلاب لك انو لاوس. ىلاتفتلامم ران ىلدريت الو راوغملاسراغااىدلوراثذ_آو قارفلا
 م«ءاملف هلةةرش كلة الى دع ن مفّنأ ل ناىدو.دم دو انأف انلاثءاد ىتاا كَ: لسه ذه

 مظأو مهمامخاو.صنو نو 1-لا لزن تره عهسفن مولي راصواد داس متغا مالكرل اذه بيدك
 نواسماتا.قأا!هنااوملعا ىعىنداد م4 لا ةؤ هتره شع نم ق؛ن*عمما.مللان ءالزءمناكول ءالا

 ىدنءىأرلاوهريغنمال او خأن مىنم<نأردت» ل هناتاعدقو ع زفلاهياغ دناملاوانأ ممتع 2
 مه١املفاناطل .ىوقأو ادن ريك [هنال ناطق نب بر«؛كل 1| دصةنونو.ءلا تماناذااثناولرتنأ ٠
 ١ سد:>- ىناومل ربو ماسلا باونأ ىل رانا |او دقو ن | مهرم أف باو فلاو ها ذهول اةمالك-| | ذه هموق ش

 نوت:وناةثام ودنلملا عصأ عوديعباد انراومطق ىت-اوصصأ اذاو راسو هنمه ءرمأاماولع _ةق مالاقلا
 برضلاو نءطأل او ةطصاو برا س رك اوقدو دم-ضنلادرزلاو دب دحلا ف ني-سطاغ ع ردم

 دام>دادش سرا فاأ لء لك تت دادث لاط:أسراففا| نين رأىفنادعسو ناقرم1تكرو
 توشأ نارملاةنسآو فوءسلا امه«ونامطلاو برضلا!ءاطو ناركسعلا فطداف دارطلا ف نومذةم
 زريف ناجلاةدرعنموأ ناد لء>هن'اكودو نادعس برحلات ار مف نلّوأ اكو نوذملاس اكأ
 اذهاروءاورانلا اوله شال اقو هناملغوهدالو أىلعحاصو ناد.ماىفهامرول:ةفرافكلانملطبهل
 ديمب نمنورظينوفةاورافكلاو ءمظع شونوهلل : أفاب وشم هلءومدقو هيمهرمأ امأولهفف لمتقلا
 ف هلمأ 1 0

0 

 نانآلا

 ع

 1 2 , 1 قفا اللولب و 0 ا ا ورلا ا ا



 + لال ين" لسن اول نب نع .:ةنياشو اد نيقللا ردا 04 ةكادي اا يول ءاواوملا ثا
1 1 

 0 ٍ ١ انراوإ

  لامحلاولاةءاارثا مهرمأام او فق امرلاةنسأب اهو.اوراذكءااو ف بار دلاو لاهل لا اوقوس مهل
 '  نولوةب مهو مهفاضنوماسااو سازحالاو لقالتلاو لالا تءةءتدقو رافكملا ماسخ ىلء اوسع ُغ
 ْ تعمم( لءدن|تهعهو لالملاو ةءانعلا هل نهلامتااكللار كذيلالتااو لا» 18 :طدقو ريك أ هللا

 0 حامملامالكلا ن تاكد 3 زرمكردأو « ماست ساذلاو مامن تسادو ةمماتعل | ةءاملا هذه
 نارها ناده_ىلاكملا ام ىنءا,تااق 4 ةئاوسل ادم نوع رالاو ةسداسسلالمألا تناك الف
 اوفطغل نو هوه دمر ةرمشملام اقما من ساسذلااو ل- ءالاىف هلاجو هلو» هو هموقب رافكدل ىلع مه نإ

 نيإسملانمال_.:ةاود< لذ موضع ىلا اورظن دقو مهرثك أ لتق ىد ايرض مهضعب ىناوعقوو موجالس
 ظ ع .|اب لاقو هموق ةمةد ىلع ناروق] !حاصق مهياع تلمع ةلم>اهنأاو !عف نب لستم نييك ار مهودد و لد

 ش راثدقرا.ةناذاو اولمحي زأاودارأذانركمىلع مهركمباغدقواذب هراعف موي هلعفت نآاندرأ ىذل ا ىئاوزلا

 ا قد ربودودنان اعاراغلا تك ن ناي اترملا قوقدرتوالف ارا ترشفراطتالا د

 ١ اوفقوترامغلار امها 0 ع وهف.س دا: دقدحتأ لطب لكالا موء«مامودورزلا

 ناكونوءاسم م# أ اورهخ اف اوداعواورظن ٌنراءْغلا تةاوراسفا دعاس ةفئاط لك تاسرأو للاعلان ع
 ركيعللا]- صوق هدم م[ 3أر ءاسوه ناكو ل.ل |لوغ ىشمحاسد رغهلسرأىذلامداقلا ملا

 انا ويفارل عورات لش مهتاكرا فك -ا!ىلعا اومدهو هءوقو ناقر ملا ل !حاهدنهقراربالا نيماسلا

 رايد طا عادا !تءثوراغلارثأ نم راصنالات.عو راهتلادوساو راطالا ىد راع رلاو راشملا
 بر> ىفاولازء لو راب لاك ض رالا ىلعءامدلا تراصو رافقلاو ىراربلا بلطو رارفلا نال برو
 ماسلا ىفاولْزنو رافت نه نونا سهلا ل_صقن أ عث 3 راك-تءالا ردالا لءقأو رامنلا غرف ى - لاتقو

 اويكو صل ةالصنوءاساا ىلهمث ماست:الاراهنلا لقأو ماللغلاى لو ىتاوتارو ماهطلااواكأو
 مهم ىف دقواح ورع م دربك ا رلص نا اف هموقل لاقدق نام روع 0

 ذدخآو ناعطا 0 ناد. اأةموحلانأز ربأادغموقان لاف تانملاو فلاب ناثاثلا

 اوروشو حا.صلااورثك أو ناتف' انكالبتر حالو هر رغفاشأ وحامصلا ص املق لاح اقتاءهثاا

 نيناجرو ةابرملا باب تف نملْوأ ناكو حافك ارد كانا حامرلا ارء«أو دمو حدا بنأ|

 مالعالا تت ل ارغلا نا دءسو ناقر داو اذه لكزح اعالونال 5 مو.لاىتتأءاللافورك رك نيدناجلا

 03 كطائتن ناشيك ايرع طك نانا لوك نار ءملأةهود ىف ناحروقلازراب ورماع :مد-ةمزربق

 نم هءلتقات هين و هعرد تامل 7 سءأو مدقملا ىلع ناحروةلا معه كلذ مث نامرلان وذ

 لاصو لاع تاعروقلا نامت مادخل ىلااو راسوراةكدلا فتك فعسةد :. هلْءْدْأَو ضرالا ىف هطمتو هدرسس

 ه عص تن اقر هلا حا دمةروظاا لق نيم دّعم هءيسرسأ ىت> اذ هوهرسافمدقم ىناث هلز ريف لازْنلا تطو

 تابالاهذهدثنأو ناد-و با: ناجروقلا ىلع مدهو تاركسعلا مومو نادءا اا ىود

 ىلا:ةى دق سراوفلا ع... « نان اىوقناثرمحلاانأ

 لاحرلاد ةفل ىك-ءتوحوذت # 7-0 ا-ونوض1 تمدد

 ايلا عب ةراهغادعوو ه لدلضلاى هرطقراثو كلءلع «  ىد- ىلا قدرطتاحروقاسف

 لاكذلا ملأ كب و انانح ه ادغىوأ,د- ..لال_ت.أاذا » لامملاىسرمو روضلاىرختو

 0 للا ناقرولا مالك ناجر وعلا عمساإو

 1 "1 ١ ان
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 ا ا بال دلل لا أ



 3 0000 ١
 1( 000 001 طل

 اا ناقرولان اهمها كلم اسهبأ ىغا,تلاق( ةثاّمسل ادد ودم رالاوةسماملا لالا تناكانإق) ا

 مهلا قثأو مهلمح ومهاوماذكأوا رع اقل م ممرسأو هموق لتقو ل3 لا :هلادرع اودج نيب وهنم: عقو ا

 اوذرعو للا نعاولزنم_ملانمالالارك ١ اسعون اقرا امأو ةةوك-ا | ىلا س راق فل ءماها 0

 فناقرملاراس دقو مهاو-رفو مدوةناعو طايرلا نم مهول سانا سلو القاوإس أى راسالا ىلءمال.الا

 فلالارا.وركر كني دنللادالءادصاتحابصلا دنع مهبل حرم ةلءلو أموب هموقحارأو مظع ىشو- ف
 لوغىلاتفةلاورشتساو حرفة ىرحاعا رغكلا ااواعأو ةفوكمل ىلا اولصو ىتح ةمسنغاان سراف
 3 رفع ىهدالوأو لوغلانادعس مكر فنا رجلا عهتاواسفلأ نبرهدع للعم ذخو بكرا ذآ لاو ليا

 ل.ولاب نو ءدبو نوكسي مدو ةاندملاىلار افك !نمنوءز مل |لدووناع هذ. دماو دصتو سرأف فل أ

 اوفاك مكو كابو م4لاة ذم ىرح انعمو ريخأف ك-ةهيصمام مهل لاو هركرك ندنل لا شه د:افروءدلاو

 تح .رطال لاق مالك-لااذ_هدزلملا موءاسإف سراف ا[ هت لع لكواسإءن رشعءاوناك كل[ ءاياول اسقف

 فنالآ ةثالثبموةمدرماودو سراف فاأ نوعبس مت: اوافاأ توريث ءاذبأ كابواب ةكرب كيف سهلا

 ىلع مهفو سم وقلا ل سف موب كملع :رمود نالاقو ميو حاصو هفمس لس ه.غو دس ند ون ادءملا 4 و>-ق

 ةئامىف بكراهل لاقو هذب |ىلع دنا +لاحاص كلذ دعب م بالكل مهومرو مهزخ[ن عمهونفاف نيمزهنملا
 نكم لو ناحرو لاه ادزاا كلا نبان اكدقو ىنالطالا ىلع هيرجن او ىفارعل | ىلاض هاو سرانفاأ 1

 تردشأو هما ناح روقلاجإ رع اف سراف فال 12:الث ىلع لح < ناكو هزم س رقأهنبأ اردكسعوى ا

 مادقنا-روةلاواضء:مهذهول:ءاواحرو مهتدعاوسلو م,:.هأاودخأو لاحرلات رخو لاط,الا
 تاسالاهذهدشنأوهسفن بيعأدةوركسعلا ٠

 رضحلاوالفلا لهال ترهق « رمتشاىرك ذوناحروقلاانأ

 م-متقرف ركاسع نم مكو « رقملا لث«ضرالا ىلءروذ « هتءدرأ نيحسراف م
 رطااك ادءااءامدى ءرحأو « قار_ءااوزغأىلا ديالف رك الاكم اماه نوحدو

 راظنلال هالالاك_:اوصضيل ه هلاط:أواس رغىسأو :
 ناحروةلاحاصةقفالادس ىدراث دقراسةب مهاذاو نورئاس مداسمةسقاموب ريشع ىثا موقل راس مح ا

 كلما اولاقوناحروةالاو داعو مالءالاتةاوربع ىتساوراسؤرامغ ا !ذهرب ىنوةث|لائوداعسلاىلع '
 ق١-ولاتفاذعنب رمشع مالعالا نماند دعاول اف مدو ص أ له م4 لاقو حرف نيلملاراءغاذهنا 1

 راغراغلااذه ناكو لكن ارف اوس تحت مهو رلءحاو ىدسو م4 جوخ أ اغاوادسأ مباع دحام ىتءد ٠
 اولزنف ماما سصنولوزنلاب همر ةرمأةرخ ازلارحأ ثم مهآرفرا فدل ارك اسع ىلارظن دقو ناقرهلا |١١
 وذو ىربالو ىربىذلائ لكبر مالظااورونلا ىااخ مالملا كل | نور كص ذب مه ومالءالااوماقأو ا

 اولجاو مكتمهأ او م4لاقو مهءامضاومص:ورافكءا !لزتووهالا هلاال ىلا هتو هنا ىلءالار اخذ لاب ٠
 ةللقلاةمذرشااهذهاوسودواو.كرافريخالا ثاثلا تاك اذاف مكسةحلسأب متنأو الااو ماتت الو مكددع ١

 اواوعا لاتو هلاطءال تفتلاثناقرمحلاربخاوداهفراة كسلا هتريدام عم-دافقاون اقره سوساحناكو ٠١
 اهوامحاو سارحالاو لقالقلاو ل>الد ان ىفوتئاولامملاولاغملاب ىنوتئاف لمالال.ةأاذاو مكحالم
 اولخد ىتدرافكسلا ىلع اوريصف لذءو لجف ا[ نبريثع نمرثك |تناكو لاغبلاو لامملا قانعأف ٠
 لاق حني املا بر نمرصناااوءاطواو لوف هنا ىلعو او. كرف بوكرلاب هموقناقرملارمأ ماخذ
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 1 نامل اي يوما كارل لير لا 200000
 10 كالي

 :ه ل
 دأو 5 لوزا همرةدرماو بم أةراسئأور اماوراصثأ ىذدا او ىلءاولزئذا راس للا

 حانملامالك-ل| نع تكسف جام ءصْلاذأ رر#

 ا نهحأ ىنغاب تااق (هئاوسلاد بهل لوم رالاو هءبارل اةلءالا تناك املفإل
 انادرماوسثأ رمل كلا

 ىلا اوحارتسساو لوزنلاب هموقرمأةراهم اور اضم ىذ ىداو ىفعاورمةفوك- -ا١نلا اركسعل يدنا هل سرأ

 ىااور دا ٌمرصءأاتقو ىلاراسسو مهقبسوهداوب بك رواول-ربنأدرماوج م_هرمأ لالا فصت

 كادر :اهفطاعم فن اطدش ثلا خفنف هنا صغأت انا ةوهرأد طأتعءرتو هراهزأت حاقد قرا الاربث كداو

 ' ىترقو دا نجأب ىراسالادقأ # هحادع لكر< ! ىددح ضوخأ تاسالاهزه

 أ .كمدو.قا| فام رغ ءىسأ امس وع قريش ءى ا ناسرفلاىدل اهم طا ىنايدالملا ناسرفمل#تو

 ههمحو لك قءامملا ىلا ىنعمأو 4 قدع د1 مث ىعرد سدلأو 37 ىدرو لم ك-:وارورمسم عسرأو

 سالاغ ديد لاى سطاءملا مشا سرافرا-عتالا نيد نم هيلع حرش ىحور عش نمدرماو> غرفاسق

 قلع رتل ارد نعل زناو كت دعو كاست لك او بردلا شاب فقول لاقو درم اوج ىلع حاسهف

 لشاب هل لاتو ناقر لا ىلع معو هءاس> لس وام الظ هه>و ىفءامضلار اص مالاك-| | ذه درماوح مهما[
 عفماسأة نيطون رم هموقو سن رغب جالر رت نا اللا نشءح مدةمانأو ىلع قد رطلاعطقتأ برعلا

 تاسالاهده لشد ه وهو درماوح ىلع لج مثىدمك ىلع دربأ ام لاقمااكسل|ذهتاقرملا

 ا مراض ن قادرا ىاخغ 00 ىغولاة مود قفور»ملاسرافلاانأ

 ى دو ىف ماما ىريمأ سيرغ #* ىلاذ ادط مانالاناسرف لتر 0 ةبمركل ىب هترااناقرمحلاانأ

 نالوا ةموح قازمل ادد هر 00 هوطسودهزو نيددل ماما «ناتثفلا قتلا مود ى غولام أمه

 ىناثمدولاناثوأ معر ىلع 0 الدرع له ءلولناس دىلاوء دبو

 رشعىراملا فاولزن م مأن اةريشعرب_سلا ىلعركس ا ةقوكمل اهم ,دم نمهموةءراسا 1 نافرجلا نا مث

 عمن ف ىداولا كلذ فر دخناو موءادقراسواول حرف لم-رلاب اقر جلا مهرمأ مثل“ ءالافصن ىلا اوماقأو

 ىدرب_دو نيوصت : عشق فدسأأب هنرضور شاك قد ناو هل ل ارك ا :درعأو د

 انأو ىداولالوحرودنو فالآ | ا 2 :مهسجن لك اوقرفت لاقو ىرح اميمهاعأو نومد ملا لمقأ

 ' اوريكو اولا اص منع اذافرب وك أهنلا هدأو م لع لجأ ءادعالا لَوأ ى ,اصواذافرماع ىب لاح 1

 ىداولا تاه>ىاوق 9 راع [و الت اق عاوراذث ةءاطراسع ايلات دلال : ممقاون ريضأو

 نات هرهللا لج كلذ د: مق لع 1 قولا عج طق لثءاولءةأ دق وةااباذ اور هلا قاقْشن اد ع

 رهنو ربك | هللا ت اهملارئاسنمنوطسأ ا - اصور اقكلاونوذ موااعمسفربك [هللااو -ادورم اعونبو

 نرشور اقاعل |ىوهدن انربك [هقت الو. رمضخأو ساب لكول الثا او لا 1 !تداحافرف نءلذخو

 ْ ناء-ورئاف مدورئاطس أرالا ىرباةراذ || لءش مهتاكرارب آلانواسملا لجوراتملا مراصلاباضعن مهضعي

 مز#ماورار لاس هو رانثلا ىلا مه>اورأ هللال ع ورافكل|ا5 1 ىةدقوالادءوحولا ارهظتملو 0

 اورسأ دقواوءحر مث راهنا|فصنىلا نول عد : ونورسسأ نوملسملأم يء«.تورافقلا قاوتتشتونوقاسلا

 نود-!ءااعء-رونو-ورح مدرثك أوافلا ننرمثءو هت سري_غرافكلا ن عحر لو فال آ هعم هس

 وكلا ىلإ سراف فاأ عماهوملسرأو ماسشلاو لاسقث الاوددعلاو لد 2:اأوءجو نب رون هنن ديري م

 حاس“ ءلامااك-ا|ن ءتتكسف حايصلادازره ءلردأو «

 ١ املف)

 اانا 3



 اوان كوعاطأ ن اف مال_سالا م_ماع ص رعاوك موةىقال اوتكراهل لاةةناقرممل !ناكأرماع ىبا

  نعاولزنو وفرعف مهلع حاصو مهاقال ى> هداوح قاسو ناقرمحلاب كر ذ ماسملا مهيفانل ءأاووأن أو
  ىفلاخ نموا حن ىءاطا نم موقابلاسةةانالوما» كتمال؛ا:-رفدقاولاو موعادقأ ىل_ءاونأو لدشلا
 لءلخ م.هاربا هباالاهل اال ىبماولو ة لاق ارم | كل فل اةنال |. تةشاءانرم هلاولاةفما سلا | م هّدمصق
 نواعت اماموقاب م4 لاقو بد رغم هل ىرح امم كك مالك ١١ اذه كل نبأ نانالوماد اولاقف هنا
 ناوهلاولدلا يقاذأو ناسادرد نرسأ دقو تاعطااو برملاما ةمو نادم مودى :لداعم قأ

 هيدم نين مومالس اود دو بي رغ ىلا ناقرملا مهب هجوت م دمحوتا|ةمملكراو ةطن همالك هموق عساس
 مالسالامماعاوضرعأو مس ىلااوضما م4 لاو مم حرفف ضرالااولم3نادهنزملاورصنلاب هلاوعدو

 ب رغلاةذكءلاقانوأن دالوأ,ءىككف حو رتنك-!وكقراةنانمهامانالومأب هموقو ناقرجلالاف
 مهعرح ىلءاوضرعو مويحاول سو ىدهموقو ناقره ا بكر ذ ةفوكل اندم ىف ىفوةملاواونمما موق
 ارراسو جذلاو لاسهملاو ليدلا اوقاسو ماسخلناو ت و..لااومدهو مهز [نءاوإ بت امالسالا م»دالوأو
 ساو كلا امصق ل خد ٌمسكو ؟ناسرفلا هاقال فوك! ىلا لصواسإف بد رغراسو ةفوك-لاوك ىلا
 دزادلاىلا لصوهاخأ ناهورب> أو سدس اولا هءاع ل دو ةرمسدمو ةذعم لاطءالا تفقوو همسأ تك ىلع

 مواب لاقو هموق ىلع حاس همخأر يخ بد رغ مهمل نول !ضرأو نا.عة-ئءدمبحاركر كنا

 ريسلاو مالسالا ةمقولا لَو مهورمسأ ني ذلا اغلا نيثالثلا ىلع ضرعو ماي |ةثالث دعب رفسلل كتيهأ او ذخ
 هرد نمد ضرالا اول قو هموقو ناقر لا مدق موا: ةؤ فال آةرشثع ىلأو ذل | نورعشع مهنه لس أت مهعم
 فاأنيريشعو كم ينرايك ىف بكرا ناقرجاب لاقو شدجلام دقم هلءج و هينسلا عاملا مهماع عاتو
 ةعاطااو مه“أ|لاةةناعة-:.دمىحاصركرث نيدئاملادالر دصقاو ركسعلام دعم ىفرسو سراف
 نيب ىشو ةد دهم ىلع هنيعتعقوف سادرم مرح دةفت ئاولر و ةفوكءلا ف مهدالوأو مهعرحاوك رثف
 ساد م س ولد اةءاقاهب ل دواهنّدعاىانأا!ةدرولاءام هوو ىلعاوش رف هءاعامشهم عقوفءاسفلا

 هلوسو غمادلا هع ىلع عاشو هكا مربرب ىلع سلج و يرق حاد_صلا عيصأ ىتحانز ريغ نم مانواهعم
 نرش ىف لدحر ُحهرمأ لثتماف ه.ذأةوزغ نم عرب ىح هد دهم ىلع هادوأو هيج ىف أرعل اىلع مكان

 ةالدم لصودق سءعناكو نول ادالدو ناع ضرأ نااهجوتءراسول-ارفالآ هريشءو سراففلأ ٠
 ةام.كارم أفرامغلا كل ذركرك نب دنا ارظنف مدراء غنا علهالرهظدقو نومز نم مهو موب ناسع ا

 قارءا|س-ا ص بمس هللا ك[مرابغاذ_هناءوريخأواوداعمةعاسأوتاةفربكلاهلاوفشكنأ
 اوقالوار-رفنهوقالواو>رخا«موقا لامه دنع كلذ مداإف هضرأىلاس.عءى حن نمدناملاب كتف ١١
 معتنتناكو باقاانيزح كايوهودئا+لا ىلابرمععاطو ةزيدملاب ا. ىلع مايخلاهلاويصتواممبع ٠١
 عج كف كربخام يناعأهل لاقتلا لا هذه فوهوهرهصرظنالفا,ةمدالوأ هلودناملاةسوز برع |
 ةدامعن ع مها وءامسأابرةداعب سانلارمأب هناكملءان هل لاو هءمخأ عمهرن آىلا هلّوأ نم هل ىرحأم 10

 راونالاتاذس عدلا قو لاقو ىغن وىغطمالك لاأاد_هدناملا عمالفة4تالانماه ريو مانسالا 1

 اصف سراف فان وسن مهو ةفوكلاب ممتكرتلاتمدّموموةلاتكرننافاراب دك .خأموقنهىبأال ١
 م-مبىتثاو نيإسلا لاس هذإو سراف ف لأ نيعب_نلهمذع هإ لاو درماوحهرب زو ىلءودموق ىلع ٠

 عساس موي ىناثو مويلوأ فوك |١ دصاق سحلب د ضاو> بكر ق باذعلا عاونأب ممقاعأ د ةامملاب
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 هلاومأب هنواسادرم لق س مالا, ن اقرا ن اف ءءمن يذلا تا لاومأو هلاومأو ن اطسق ىن د.س سادرم
 راب> وهو تاقرطلاعطقو تارامغلانش هيأدنمناقرملاو هءدج ىحالاومأ ذخأو هلادعىبسو
 بهو م رمل سو هبأ لهن م. وس مه«امافناكم .رشدنال لولا االو ناب رعلاهءلعردقتام دنع

 ايلاو نادلا فكما ددملا ه,ّت>اهو رانيلءا راندادزاف كلذ هلخأو بد رغهم-أىلاداعلاومالا

 نءىلءربك أ هقلالاحرلا ىلع حاصف موقلا ىلا ل دو نأ ى اراسو ةصرفلا ني.لاطهموق ف كرفراشلا

 ريغباة.ناد.1لاةموح ىف قو حالط, نب ريثعوادحأةدحاو ةله ىف مهن ل-ةقو رفكو ىغب و ىتَط
 نم بيرغ غرفا ناطوال اهذمىل أو ناودملا رس اكهق.ذا ىح ىزريد ناقرمملانبألاقو تاءح

 الب وطاقالع ن اكو لدرس دم دولاب لء-نم ةعطقوأ لاجلا نمةل ب هن'اك ناقرهلاز ري ىتح مالك

 ىراضا ادسالاكء اقالو سب رغه.اع لمح مالسالو مالكريغ نم د .نعرامجة مصاب رغمهصؤ أ دج

 برضو هد. ىف هلو هم دم المح هر نريضوأ نب زر ل5 ىنيصلا دب دحلان م دو ناقرملاعمناكو

 لوانتا.» رغنام عارذفصنا- مخ صاغ ضرالا فلز بن رعهنم غارو هس أرل-ع اب رغد

 نم رغ ىيفاث» دب نم دوموأ 6 وذ هعباصاسرهفهفل ض.قمىلعن اقرملا برضو سور دإا

 ضرالاىل ءمقوف هعالضأ ف صىل ءناقرمملا هيبرو فاطاخلل اقريل |نم عرسأ هفطخو هد رسرك

 ' رمل نادرف لع سرر حن اسر تعقدناو ليم هيو هفاتك رادأو ميوسهدضأق قوهنأ الدفا اك

 لك برق حا,ىااناونلعأو مي حاولصو ىدح ممتع زد ىاولازب لو نيدراه قاسبلا ىلوو نيس اوم:

 ىلااوقءاسست مه د.رساياوهعءالفثاك اع م_هواعأةريدنا نع مهول سو م-هوقالو نصحلا ف نم

 هداو- نءلزندلاطءأتد ردوناقرملارسأ ا بد رغكملا|ناكو ىداولا سدد اقاوراسو هصالت

 بالك ا/ىدرغ هل لاف نامْزلا س ”رافان لدريج ىفان أ لاقو هل عطخرضح اما ناقرمدل ازاضحاب رمأو

 ىدي_ءادناترلاهل لات نيااعلا برن همت لو ىلات هنن ادابع ىلع قد رطل عطقت ل_هبرعلا
 نءءلابةووعن ماها دمعأىدمساد هأ لات باسل نهدنعت امو باك اسد رعلاق سملاعلا ب رامو

 سدعتاب لاقو» افق ىلع ىناتسا تحس رغكهطةهريغ لعاو هلك 1 تاقوالا ضعب فو ل_علاو
 ربدقى# لك ىلءوهو ئث هءاع ىفعالو تلك قزر وْئُدلك اخو كَءاخىدلا هقناالا د هعنام

 وهو هللا««اهلالا كلذ نا لعاا ذهاب ب رغهل لاقء دمعا ىت- ميظعلا هلالا اذه نيأو ن اقرمدلا لاف

 ةذملاو را.طالاو شوحولا اخو راسهنالاىرحأو راثالاتدنأو ضرالاو تاومسلا ناش ىذلا
 وهالا هلاالهنا هس انةزروانءا ىذلاوهو ىلءالار ظنا ار وهو ىربالو ىريراسصنالا نع ب ةقحاوراذلاو

 | حل اوقأاوىال ومات لاقو هداد رهدقاو هلق عماست دقن ابد رغمالك ناقرمملا عوماملق

 ىقطذف هنا لوسر لءلد:ام.هاربا هتاالاهلاال ل_ةءإ لاق ميانعلا برلاا ذه ىلع ىضريو م.نمريدصأ
 اول بد رغلاةمنلاتمالسالاةوالح تقذ لههللاةفةداعسلا له أ نم بةكسفةداوعشل اي تاقرمجلا

 كردأو راطقال ادس ىتد ران دقرا.ء.اذاو كل ذك مهامنييق ىيرغمادق ضرالا لمة فا ول هدو.ق
 0 املا مز اكل نعتتكسف حاصلا دازر وُ

  مسأالناقرمملا نأدرمسلا كمل |هيأ ىنذلب تااق(ةثاوسلا دعب نودررالاو ةثلاثلا هللا تناك املفإل
 ميوسام سيرغلا_ةفراطقالادىتسراثدقرا .ةباذاو كلذك مهامذدمف سيرغىدد نيد ضرالا لدق

 ظ رابغاذهنامزلا كل ءاب لاقوداع ْمةعاس ب اغوراطاذاريطل | لثم جير مقرا.ءلا|اذهريسانل فشلت ١
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 ريغ نم خمادلا ىلع لجورانةلعش هن اكرا ةكملا سراوف نم لاه هأز رب رمدنك كلللاوخأخمادلا كلا

 رارقلا سث.و راسنااىلاه>وربهنلا لوعوهفتك نم ناسا جر ذفهردص ىف ه:هطو غمادلاءاقالف مالك ١
 كلذ دنمفالاط: الس ريع. سو همس مهمم ل3 تح كل ذك لزيملو هل ةف ثأاثلاو هلت ةفىفاشلا هل زر د ١

 هل زرنا موقاد كاد ولاقو هموق ىل عبر فاك-١'حاصفةزراسملانعلاطبالاو لاح رلا فوت
 اوكرتت ىحةدحاوةل+ هيلءاولج انادعاةالوائاقادحا ذم سال ءناثدحاو دعباد_كاواعيج
 ىلع مالات ةطناو شه دملالءل ااوزه كلذ دنع دل دنحم ل. ارفاوح تتم مورو ةرلاحت مهم ضرالا
 ماستمى عاهذلاتدثو ملام همكح قو برملا ىذا حو مهسفاو ضرالا ىلع مدلالاسو مثالا

 ملوماللغا!س دن<لدالا ل .ةءوراهلا ىضةني نأ دصامو مزهتاو ناسا ىنوو مدّلا عمار برملا
 لدطراةكل'قدكلذدت ءفراك-تهالاب لءالالظ أ وراسمنل!ىلو ىتح لاصأ برضو لاستقو رح ىفاؤلازب
 اياقرواسوراو هطق ك-فْنو دو ان و:مملاهعبتو نيكر.شلا ىلع مع* لى بد رغىذزاسأ لاصنالا
 الاحابصلا ع ماا ف اباشرالووك اوكلهأمكو اباصعأوا.كراومشه مك و ايالصأو ىداب أاوقزممكو
 ىلانراسملا مهعتو حاضولارسقا | ىاتثنادنعاومزجا دقو حاو رلاو بزرجلا ىلع رافكل|مزعد -ةو
 ةفوكدلاتايىلء سب رغلزنو نيفتكم موباونأو اغلا نب رشع ىلع دد زدام مهخمأو رسأ دقو رهالاتقو
 مالملا كما دح ولو م اةمالاة داع نانامطلا اونامال ا روك ذا دا ىفىداشاب دام هرمأو

 اهيفناكنم لكل سأو نمالا, لاقاك ةسدملا عراوش ىاودان كلذدنمف مالظلاوءامضعلاو مانالا ىفاأخ_
 اراخدوارامك
 لسرأ كلذ دنعفرجالا لدملا فا الزان ناك هنأ هورهخ أ هب دهم هدو سدارم نعل أس م حرشناو ا
 همر لةّدءأو رخ أةاموهداود سكر فل سأريخنع ىف فدك اهل لاعُف هدنعرضل موس هسخأ ىلا 0!

 اذهش مهناكمىأروارثأ هموةاالواريخ هل ىأرا شةةورجالا ل لا ىلا اه> وةهراسو رصقامو ريخالا
 هللا قناوضم ننأو لاحرلا لاح نع مهو أسف نين اةرثكن ماهءطدنساريسك بردعلا ند ١
 عج و هموقو<-:ذ: ذسأواممظعافوت فا ةفوكلا ىلع سد رغلوزن:ممماملاسادرمناىدلوأ» ٠

 فلا عر ثا مالكم هس عمتاماف حوت نبأ ىردأالوراةقلاو ىراريل كلت فراسسوه دسعوهيراو+
 عج ىلءلأوهألا قرشو هنثازدخ فو هربأ كل هريس ىلع سا>وأ د: دش اع مغاف كذب هملعأو همخأ ٠

 اونا ةلودلاب اي رأراضحاي رماو بيدعرمأ ف شك سدساوملال_سرأو ةفوك-ل| فماقأولاطبالا ١
 حامصلادازر هُم كردأوه ةءعرلانمداصوأو ةيفسأا علا مهباع اخو ةذب د لأ ل هأ كاذفكو نيعئاط ١
 ااامالكدل|نعتتكسف |
 عاام أم رغنأدنهسلا كلم اا همأ ىنغاب تااق (ةثاةسلا د: نوب رالاو هءناثاةلمألا تناك املف 0

 سراف امج رخو صخةلاو دمصا! ىلا مادالا ض١ ىفبكرة.عرلاب مداصوأو ةفوكلا لهأى لع ٠

 هنلاحاترتنالزغاا وءاملخال تمور ا.طالاوراممالاريثك رامئاورا.عشاىذداو ىلا)_صونأىلاراسسو ٠١
 ىلا هيضاوتاب و ارهزماموب ناكوم وما|كلذهءفاومافأف سوكملاةريفنمه_كاورشءّدتو سوفنلا |
 قناطام4 جرهي خارمصداذاو هر كو ىلاعت هللا دج و ءوضولا دع نية عكر سد رغىلصقحامصلا | ا
 ةيوهيمالاومأىأر ىدراسو هتقو ن مقرف رامخالاا. ا فشلك امه« س رغزاقف جرملاكلذ ١
 مرح ازهاولاةريملا ْئدىأ م4 لاقوة اعرلا ضء.لأفاحايصوادالوأوامدسءاسع رجوي ونالمتو |
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 ) ش ١ لقت

 . نب روطنم ني دن عم نوما ىلا ع.برو اضرءوالوط ضرالا ف اوقر ةتومسمبقأب مزمماواغاأ نيثالث
 ىف عقو باك.ا١ اذه ىرتاب عما دلا لاقو هل«ذ ىل ءهركشو هيلع لسو خءادلا*_عىقالو ببر غب كرو
 ادب دش احرف خمادلاحرفف طوف رم ىدن هنأ لعاو اذيءرقوأ سفن بط معاد بمر ذلاسقف همقول اوز_ه

 ميهارب ءاحاب لاقو بير غح اصفار ادجو اف قدارمسلاال_:تدون اكمل ل .برتو مايد اولخدو
 ىعرغنبأ كلم واب لاقو نيشارغا ىلع حاسصوهع:ْمأأم ماع مول نهدلاب لاق ممالسلا هيلع لاخلا
 هع ه] اسقف ممظعلا ىل_هلاهتنابالاة قالو لوحالل اسقذ هنعسانرمأت ل كلو انرسو تمل راسم اولا ف
 هناق رأس همالغ بدمع بوره ىف سلا ن اكو باطا !ىهل نو ح ورب نبأ ؤاهه لمالو لت: :

 ا.ه ذ ع أاوريصفهء رغسر< نه ماما ىفكرتاموس: رغ بوكرب ق د_داسؤانماكر كسعلا فتاك
 ىلا لءالالّوأ نم سلا دع هي راس متاذعلا مل أن م شوه دم بيهعوربلا ىلا هجوتو هرهظىلعهلجو

 ارامسد جوف هرئ.ع هفف ههجو لسغو هر وظن ءهلزمف حافتةر ع دنعدام نيع ىلا هن ل صو ىح مول ىناث
 ىودعا وب رهقأو رك اسءلاو شومحل اوناسرغلا عدجأو ىنفأ ى> ةفوكسلا ىفسررامسأب هللاسقف
 عمجو هءطقو ه حذو ه الوم هب أو ماسعذ خر فداطصاو هباغلا ىلا را.س ضو ناهس ىن أر امسأب لسعاو
 ضه:ىلاراسس ىذمو هور تدر: نيم| نمهاةسو همعطأو ءاوشوراسنلا لهش أو دانزلا حدقو بطخلا
 اسرقالسو ىت>اماب أاراسق ةفوكللاهدصقو هيكر فاست هءقاواداوج مب: قرسسو برسعلا ءاد>أ
 هاداهيدعىذلا تاذعلا نمافمعذ هددوفه_ءلع هو هع كمل | تلا بئاذلا جر ذهب كلا نم

 اه«ءاولاقفمادأةريثع نم لقأ فىنو واد م لا ةفاو مخ ءايكحلاب كل | اعدو هدا ل دفهوخأ
 باذهلانمو ه.فناكىذلا ضراانمىفاسعتو ىفث ىد امم نوفطالرو كلا لعحو ةعاطو

 اوزهخ مهباااهاسرأو اياتك نبرشعوادحا ب ةك-ةباونلا عج ىلابتكءاابتكمنأهرب زو رمأ م
 امملامالكمل نعت تكف حاصل ادازر هش كردأو « رهسلانن دم ةفوكءا ١و دصقورك اسعلا
 لسا سعن أدعلاكلاااوأ ىذلب تااق ةئايوسلا د نوعد رالاو ةيداحلا لالا تناك الف )

 هفلخ لسرأو ب هع بوره ىلءافسأتم راصهناث بدرغامأو ناوريضحو ةفوك.لا او دصةةركسءلاريض#

 باطفاب رغاوربخأواوعجر ئاربخ هلاو د لة او اموباوراسسفقرطلا جف مهقرفو لطد فأأ

 موساذأو كاذت وها.نبمفادب دشا.غ مغاو نامزلا تاون نم لا ا رد وافاع ملدا

 دقكملها» هل لاقف مسام تنك نبأ لاقو هيل ارانا-ه سب رغماسقف هيدي ند ضرالا لةوهيلع لغد
 هووأدق هيا#هووا دب نأ ءامكملارمأ و هزع لوم ىلا لصو انوع باك! ١ ت دج وف ةفوكءل | ىلأت اصو

 ماسدنااودهف ل_.-رلابهركسع بن رغرما فرك اسما ايهونأف هباوتلاهاسرأو تتكملا تتكوىفاعتق
 نهلوأا4 سارت ازاارهأ| لئمرك انعا وداود وابل اولصوانإف ةفوكما|نيدصاقاوراسسو
 نب:ةثاطاا ىلءلةدو مالعالااوماتأو ماسخلااومهذو رافكما اركس# لداتو هركسعب سب رغلزنفرخ 1
 نيتءأ رىلصوأ وتر سد رغكمل!ماقفرابنلاءاطى-ناتد رفلاسرا<وناريذلا اودقوأف مالظلا
 تاسرغلاو تةذخ مالعالاو تقدذ برا لوط قد رمأو مالا | هءاع م.هأربأ لادن | اسندأ هلم ىلع
 برلاباب تثنملّوأف تءاطسرملانادءإو ترهش[اه-فنالو تءكرا مو .كنو تسااهءوردل
 نيعرأاب بعلو نمت» رفلانيد رمتشاو نيفصل | نينهد اوج قاس دقو ب: رغكلم اودع عمادلا كلا

 الا يبدل ىلإ أءالز ر اسم نمله حاصن نأ. رغلا هنم بخعأو ناسي ءر ةلار يوم رح نيق.دلاو
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 .لاحلااذ_هامنادعسادهللاقو م.ظعلا ىلءلا هنئايالاةرقالو لو>ال لافري_ءأودو نأ ددعساسد رغرظ) ا

 تأايوتادعءا,تقددلاقاذهوا ذه نهد.ال او جير فا اود دأب ىلاعتو هنأ هك“ هللا ع ىالوما لاف

 اهمءاولاةف هيب مهنم ميال ىن> نيسملا ركع ىلءاوم هاو ا دغاوبكراهموقا لانو حرفوهو بدعع
 تادءس ىلءو مهكءام ىلع نوك أبت ومز مم مهوأونأب م_ماف نيا سا ارمأ نم (ناك امامأو) هعاطو

 ركسعىلاهح وو لالا ف صن ىلا مءعسرب_د محسن رق ىلا هت هللا يرغفاومتجال موقاب مدس م لاق

 :اذ_هلك هأوح كول او هزعرب رس ىلع اسا اح اء. دع دو ىت> ماءدلناو براضملا قرت لزب لو برعم

 جراخ هذه جر خو رامطا اميئبلاب هلءشأو هترهز فطقودوقوما عملا ىلا دودو سارق هق_ص ىق مءهسو

 موكرتذ قوم مناك ض زالا ىلعاوقوف هكول ءو ب هع ىلع مندا !ناحند ءاط ىت>ةعاسريصو قدارسأا|

 ساعنلا مهماغدقو لطب فا[ |-مياعد_> وو نادع سوا رعاجفدج وف نه.لا ةمدخ ىلا ىتأو ممم

 اهرجاذقرف امشي ثا ىف لخدو نبأ! ناخد عاطف هولا لود رادو هلجو اكله الموب طحلاب هلعشأو

 ىداموهع شذ هضفس ىف لدللا لهل | ميس عم ناكوأو دقرف يم !ناندنمركسغل |ع-.جاضدأعندتو

 ع-ءجاواجو او زخ ٌمه.احرفو هلاوعدو ممم ىلاارظ:ةلالغالاو لءالسلا ن مام_ولح د قر اقافأ
 ” ات وبيع قدارسلا ممم ل + دواوراسف مكركسءىلا اوضما مه لاقو سارملانمحالسلا

 هدريلا لو بسب رغقدارسىلا لصو ىت> محرلا نرلا ه.!عرتس دقو نيإسملا مامخا دص اقرا سو هلجو

 بد رغاعدورصنو جتفريك أ هتاحا صف ف:كموهواءسعهاخأءدحرف هدربلا قامىلاس د رغرظنو

 دك ه-ورد>وذ هدام ناو جختلا نم ىفاف أر دنكملا عم لدن 'هاطعأو مدةّف هوست ميهعسا» لاقو مهمل

 امملامذاكلل نع تتكسف حايصلادازرمم كردأو « ضرالاىل؛هسأربقرطأف ادم
 هضيقال عع نأ د.و_ىلاك لا ا. هيأ ىقمل تلات( ةثامتسلاده.نيعبرالل ةيقوملاةلءالاتناك القال
 ضرالا ىلا هسأربقرطأف ا دءةماة :كمهسفن دوق هءنمع تأ ف «مذو بيرغ همخأ دنع هءأح هدضا و مهم

 هك-امرب رس ىلع ساحه وخأو برعو معع نيد هسفندحوف هسأر عفرف ل سأر عفراتوعلما» هأ لاف

 ىدح طاسلاب هنا عاولزنو هورعأف باك!!! ذهاورعا لاقو سد رغحاصف ماك-:؛ لو تكسف هزءل 4و

 لءاماااوعم«همخأ ناذعنمسد رغ غرفاإق سرافةئامه_ءلاعسرحو هس>اودجأو هم ه-اوفع ذأ
 هع نهاسد رغل>رأ بد رغمع غمادلا كلا نأ كلذ ىف بسا|ناكورافكل مام ىفريمك-لاو 0

 ةعقولا نما رقراص ىت-راسو سراف فلأن ب ريثعب لترا ماد ةريشع هلمح ردعب ماقأة رب زخلا نه
 هيخأعمس رغل ىرحا؟ عمادلا لا اريخأو داع محامو ب اعف رامخالا وأ ف شكم هب اكر ىعاس لس رأق ١

 رييكتلاهموقو بد رغعومقرا:ءلامراصلا موف موورافك اركسع ىلءربك "مس لوللا لدقأ ىتحريسصق ١

 ةاأ نب رشع ىف لصوس» رغمع عمادلا كلا نأ هوريخ اف ناساغلا لأ بو ةعقولا نم برق تح مءهس
 نب رفاك-لا مولا عدرأو نامصثاا لعل -عأ لب جأ نيا كرتأام ممهارنا لءادنأ قو لاقو سرأف ٠
 و ريخأو بدرغهءخأ ىلا مدوعم عد 70 را ١ موقلا لع لدالامالاف ىف ههوقب معه 6ع رابخلا كل أ ىذ أو ١

 ْ تى هلمل 01 0 1

 فأ

 ادورد ميلا كيال سي نو يد اعلا ان 2 7 لا ين دية قع ع او ا هيو عللا يامر 0050-7 007
 1 5 ديالا 20 كلا : 3 را واو 5 4 فيفا تول 0-0 2 هز م 0007 7 , ن1 1 ارو 1 دا ال ايام سف او م م ب ناد اوف



 77000 0 بى 0 اك 1 ا ١ »و 4

 ١ 00 م : 9 ١ ٠ اناوإ 50 57 1 4 92 لالا لقب

 . 5 ١ «هاغلقب

 ' و سمع م|سيرغ بانشات ازءقدعافكسا< نو ا انهاوهنئمافركس ءأأ

 ١ لاقورا هل لاق هناوءأ نمالج راعد سد رغهرخأ برح نم برع عمرا ل هنأوهو بيترتلا ىلع

 0| قدارس ىلال هدو س٠ رغركسع ىف خدت تأ كن رمأ دقو موملاا ذه لثملالا كتر داامرا أو

 دقو بر غىدأ ه نه ن 2 ىد>راساراءسنا مهعاطواعت#لاقف كتراطش ى ىن ربو بن رن ىتك مو

 باطق بد رعس مظوؤ هم لال | بد س فقأ اورام هوهل) ادههدقرمىل !ناسنا لكفرصناو لالا لأ

 11 اخ رهمارث ةبس ىتح برعشلا نم برر غ غرفاسذ عنملاب ل ثوءامزوك هل مدةفرابس نمهاملا

 رايسأب اذ_هامهل لاف هما دقه امرو هب دب نيد فقو م عع مامخ لة دىت>هررأ و هلجو بادر ىف

 هرفمع ذو قافأف ل- هنا هةثنف هنو هلح ماتصالا كف تكراب هل لاق سر سغ تذل هدأ لاق

 هودخأ هءاعحاسصؤ ممظلا ىلعأ اهتايالاة الو لوحال لاذ هروب +:> قوهوأطويرم هسة :د> وق

 ايندلاّي رأوا مهمه قل مويل ١اانأف كم اوُكأر امد ىئدلاطتو ىلتق بلطتو باك اب ىلع درحتأ هل لاقو

 ملاءلارهاقلاكللاهروت»ورئاو دْلأ ٠ ل د د تان 1 بيرغ هللا لدم

 هللا ل_.لخ م.هأرب اهنناالا هلال ىملقو لل ةن محراف رئاحاب ذعم وج ف كرم ىذلار ءارمسأ فاس«

 رب زولا ضمة م دلا مظلو فاد ساارانض> اب رمأورحا هلا ب سوركو رذس رغمالك ب عع ,«اإو

 بااغلا فرعت ىد لذ ةالل وما كلما لاتورهاذلا ف ار ةاكو نطا لأ انآ ناكو ضراآلال و

 ةرقانيدنأف هواش .!نوكي نيد ول + زي 30 اوهلَدَو نهتو كم نفذ ن.ا اغا 1 بول ءاانم

 حاسم ءملا ملاك | نعت 2 حامصل ادازر وُ ل « رزولاق دصعأر مالالاهفانأ

 دارأ الامم ههعن أد .هسلا كلا اهمأ ىنغلب تلاف ( ةثامتسلا دهب نو الث ااا آ| هلم ءالا تناك املف)

 نالغو نب د_.ةءهمخالتب ع عرمأف هلو ن*«ثوم 0 :اف ل2اللاقورب زولا ضهتسدرغ لق

 عد 13 هود لق مهك امن دقات تمد . رغموق عصأوداد_ث لطب فاأ هراء سرحو هتع> ىف لوجو

 مد رولءاولل ور رح اولا مودأ» لاتولوغلان ادمس حاصف عارربغن مامن غاوراص حاصلا

 تاداسلاتزرو د. م2 ل درزلاراوليرمسقو دب دما نا مهودخ معا 0 ءمذ دي

 لاو لا صولا ف لطر 2 ترودو عوقتلا لعوو لا لا لوغزربكلذدنمف تانارلا باستا مدقنو

 هقرعأا انىتقرمي) نموىرش تك أدق ةرعن ءمادظمالا موب هنأف موءا او زربا ماذصالاة ديعأب

 01 كا ولا را أرال حان م. نهلهزراممن هله سد رغ كمل |مالغن اد سان أى سفن

 ا” ارك ةدومدلاب هب رشو ندعم ا ءانفن ادعس لع لمقترا :نمةلعش هناك راقكسل | نم لط»

 0 ل ةراذ |ااولهش ام لاقو» درمعو هدالو | ىلع حاسصف 1 .ذ سدا ضرالا ىلع عقوو

 راذ ذلااوةلطأو هبمهرم أ اماول ءةقهيىدغتأ ىتحىلاهوم دةوراناار هو هذنأو هنأشاوطصأو هووشارافتءا

 همظع سشءهرمو هل شف :نادءسأ هوم ل23 ىودس اىجد»رات لاف لوت ةا|ءكالذاو-رطونا دءملاطسو ف

 اولا م-اولاقو «موقىلع بممع حا صف ادن د ماعز عْر ةلدملالوغل !هئامرافك-اارظناسإف

 هوقشرو لاحرلاهلو- ترادو نا دعس ىلءافل نو لمخ هرعطقر اوس هوب رطأو لوغلا اذه ىلع

 تاج كل ذد:ؤءو هد>وراصو ضرالاىلءهمدىرح زاحرح توريشعو ةهرأ هءفراصف تاشتلاو لادنلاب

 .اوقرتفافراهنلا غرف ىبح لاّقو سرح ىفاولازب لو نيءااعل !ترااوثا ع: ساو نيكرمش ا ىلع نيالا لاطأ

 انف بد رغىلا هوؤانعأو هقاثو اودشو مدلا فد زن نمناركسا !ل وهو تادندرمأدقو موضمد نم

 ل _ ظن

4 00 



 9 4 و ا ا رسل كرر 0 ان ا 0 ؛او<

 ايندلا كلم ىرسكر وص ب رعلاو مغأا كامد - ع نمتةح لات تنبأ ن نم لات دىدن نمد هورضحأ

 هيفدحو ةهأرقو هك_ةقءاناءاطعأت بالا تاه سءع ]لاس هياوحدرفاناتك ل ءلالس رأدقو
 كلا د_كوت كيل باكل لوصو ةءاسفدءءامأ م. هاربا ل ءاختا ىلع مالا مح را نح رلاهننامتس

 انماعإك انملاو أ تنك تا« ناثمانصالاةدا» ءءلرتتو ناضشلاريسمو نانسالا بيم نانو
 ةلراند تدوخأو كد 0 اءاالو أو 2 1 لرنأو 0

 مالك هعأ أرقاإف ىلعالا كمل | عاطأو ىدهل اما نهىلءمال_سااو كك _:مسندقو ل ءاعتاو ْ

 قزم ء هءضغ داو هسارضأ ىلع شرقوهسأر ماى هانيعتر اص دىد_.تا! نم هفام مهفو بيرغ

 ىلعس ا 0 تامؤفاع كدب , هللا لشأ هل لاقو بردك ىلع حاصف م.م ىلع بعصفءامرو باسل

 مث شدو هقدص مد مه بصف معمم ىلعاو هج 4 ةو.س ,وعظقو تاكد اذدهاوكسمالاقو هموق
 ب,رغ هل لاةفمدلا ف سط اغودو هءخأ ىلا لدو ىتح ممهسىف موالطد نب دج ىلع ديزب ام م هنم لة

 ل-.طقدو بضءااب ج زتماوربك هللا بد 0 ةرحام هل ككل ممهسساب لاسحلا ازعل ١
 لاح رلاس او لالا ىف لءانااوصقرونا ارقالاعمأو لاح رلافطداو لاط.الا بك رو برملا

 تاجو هموتبس دعا ءباكرو لاوطلاحامرلااولةّدعاو فوءسااي او داغتو د.ضنلادرزلاو دددملا
 حاسملامالكلا نعت كشف حايصلادازروش كر دأو * مالاىلعمالا ٠

 بكرا ابرغنأ ديعسلا كلا ا همأ ى لب تلاق تنس الئلاو هنماش !اةلءالا تناك اانإ

 و لظام«مكح فو برملا ى هك هو ممالاىف + مالا تاجر هموقووه برعع بآرو هموقوو» '

 برملادةمأو مألاتءاسشو منا ارط ضرالا ىلع ش 2و مهسناو مدلا ىرحو ماكش لرفع ١

 ىلو ىتح لاتقوب رح ىفاولازب لو مزهناو تاما وو مهققاو عاصم تنثو مدقلاتازو 0
 ةقداط لك تءرح روضء:نع مهضءن قرفناو لافنالاس وأ اوقدؤ راك-تعالاب لء الا لءقأو راغلا 0

 اوداتتو برحلاة ل آاوسلو حافك لاو برملا سؤكص راجل فلا ع [رواهماسخلا 1
 يقي سلاب بعلو نيفصل !نيدهداود قاس مهم بردا اب مف نملوأن أك و رخازلار ضأالثم !ٍ رك اسءلافطصأو نراها حادةاادرملااومكرو حامرلار مءاولدعاو حاللافونسااب 1

 ىنادالزحانم نم لهزراسم نم له ىدان م باع :لالا ىو أربح ىتح برحلا قاب اوبأ بلو نيرلاو

 ىت>همادقتاءثلا ىف م.مسهل_ةمأ افران نمد _س هق "ارا اذ !نمسراتهلزريسزح اعالونال ا

 لاطنالا ىلءلاطنألا له ةإ+لاب مه هرمأو هموق ىف بدحع حاسص كلذ دنهف لطد ىتئام لق ىتح راهتلا ف.م'ىلا هد ةدلزرب نم لكل زبملو هك_ادافعدارلاو هقزوثلاثلاو هل:ةؤىلاع 1هزدقءاقلأ
 ةانرامو لاخراايلاحرلا ت تي لاقصلا فودسلاتنزو لاسقلاو ل.ةلارثكو لازنلاملقعو 1 ١

 راهنلا لو تحدي دش برض اولا .. لو لاعن لءغلم>اجلاتراصو لاسو مدلا ىزح و لاح نس ذأ
 ناتفثاطلاب ناكر محامصاا ىلااوقاي وموماد ىلااوضمو مهنمع» نماول صفت اوراك_:ءالأب ل ءالالقأو

 بهذت بكراش هتداعو رس ىلءمالعالا تت بك رب ام رغنوإ تأ ارظتن اوحافك-ا ار برملااوءاطو ١

 لعأو جرت رخو ادد شامخ مها لع بانل اماولاةفنيشارفلا لاسقمدح لذ هدخأ قدارس لا مم دا ْ



0 

 نوح يصوو 0 ثا 92

 ذي ا
207 

 اا
 لاسقماءدنا سى صنب كج رمأ ملا ءال:.هالاز أب هموق سد رغم أة ناك اع اب ر-غملعأو لوسرلا

 ناتةثاطلا تيكر حامصلا مصأ افلا اان ىلءاونايوزخازلارصأ | لثمرل اسعج رخو سرغمامخ
 لاط»الات م دقتو تاولفل اوضرالااواذ تانفؤاصلا ىلءاوهعرو تاساكلا اوقدو افوفداتؤطصأو

 ىلء حابص مم اعالون الس ىبن أهل زحاشمنمله زراعمنم له ىدانو لوألاتادءءانأ لاق

 اولم_ثأو بطخلا اوءم يف مه د_يعىلءاو> اصف عئاح ىتئالرانلاو بطحلاب ىنوتئاف لد واب هدالوأ
 ىراص ل ؛هدوع هفّدك ىلءوه اًةولاهه] امفلان مقال ءراذكل انهلد>ر هلزربتنادمملا طسوف راذزإا

 ىالخالاهنم تءاسقالمعل ا مالآ مهمة نادعسأب كل. واب لاقر لوغاان ادعس ىلع لم بكرم

 عماهأةث,ةرهشأ|تازنفدومعلابذن رضأ | قالت ق المعلا اهب برضو ءاوهلاف ترمزفةرعشلا فاو

 اويصعا لاقو دمع ىلعن ا دعس حاصق قوما هله اكعقوو هتم_ثف«-غامد ىلع قالم_ل ادوع

 هلك أف لوغإ|تادعساهومدةوءوودوىالمعلااو غل سواو ءرسأف اهد رسدووشار نيوعلا ل هأ |! ذه
 تدكمتاو م_مماد.أو مهدول ترعدقا مم>اصدنادعس لعفىلارافكءاارظن اا همالنع شمرمو

 مسنهمدعأو هماظعش هرمو ه5 |لوغااا ذه رخ نم لك مهنمعدلاو) او مهناولأ تريغتو مهاودأ

 كلذ دءذ نب دصأت مد دادىلاو نيب راهاولو حهدالوأو لوغا !نماوعزذدقولاتةل!نءاوفةوتفامندلا

 م-مفاوعةوأو هموقو ل: أب كلم ىلع برعلاو مهل | لمه ني مزمن اب كءاعل أ قو« موق ىلع بن رغحاص

 : واريثك الخ م_خمماولةف باملا فاوجدزاو دب زأو اذأ نب رمش ممن هاوملاق ىت- فس ]ب رض
 هزهوىلت كلا ضد نمأدوع نأ دعس ذ_-خأومههلاود ررعلام_مياع تمعهت باسملا قا غىلعأو رد

 صضرالاىلءمةوو دو+هلأب هب رضو هد اوف كج كلا ارصق ىلع معف ناد -.لا ىف هءلزنو موقلامأدق

 كردأو * نامآلا نامالا حاص كل ذ د: هذ امه مهلمعفرصصقلا ق ن«ىلعن ادعس لجو هءاعامشعم

 ١ املا مالكدلا نءتتكسف حامصا ادازرهُد
 افلوقلانادعسن ادا كملاااهمأ ىنغاب تلات( ةئامتسل ادع: نوثالثلاو ةدباسلاةلءال اتناك ايف
 هرفتكسف كك-!ماوغتل نادعس مهل لاقف نأمالانامالاأوحاص هءذ نم مهو كج كل ا رمصق ىلع مه
 مهفقوأو سب رعرخسع فوءس ةني دلال هأركأ أءانف دس ممل |لئمهمادق نا دعس مهقاسو هوملسو
 ىشعنأ ةلءللا لو. لوغلاواطوب رم« فنه_تو هتدشغ نم لاب كلم كج قافأ اسإف بد رغما
 نممل-ةلسأ سد رغ لاق كةريح ىفانأ هل لاقو سر غىلاتفدلا كلج كلذ عمساسأ# كح كاذب
 مالسالا ضرع مام ل< بد رغرمأةاناسأو املق تاج ملسانل اوزبال ىذلا ىلا اذع نمو لولا
 اونايوت ارا اوماءطلا جرح أوهتنم دم كج ل دو سر غه مخ ىف اوفو دقواهءجاو! أف «موقى ء
 ةااحاهوأرف نيقرافا.ه ىلا اوملاهو ىتحاوراسو لء>رلاب د رغرمأو حامصلا ميصأ ىتح لد أي ىلع

 اوذ_ا,نأ مهرمأو سب رغمودقت مهريخأو هلاطد أع. جو هتماء3ت ما ىرحاءاسسوقاو ريسحأف هو كلا هني دمىلا اولل_كو ىت>اور اسورأب دلال تاف لدامل ى رح اماوههمدق اماصأن كو اهاهأن م
 مهريغماط م ل>ار فالآ ةرشعو سراففا أنيثالث اون اك-ذ هءوق ىددحأ دقو همخأ لادم ةءهالا
 00 وف ايأةسمتر اسوراز ركسع ْق بار ع ل >حارو س راف نمافا أنو سهل امش رو نعل
 أو هلاح رأت غتلاوابادك ٠ بد رغب عمومانخ لاق مارح بصق لص والان الزانهمخأركسف
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 ةعاج ماقد رغ مارش ىلا لدو ىد راساذا لا هناكراغقلا عمس جر فن الجاع مدح راوانمنودب ر

 هوذخأف ه>اصلا هزي دا ب حاسص د: عءنم لوسرو دصاتأن | لاةةديرتامو تنأ نماولاةةبرعلا نم

 لاق تب احام س رغ ه1 لافءاةءلاوز ها |ماو د.هلاعدو ضرالا ل. ل داملف هاونأف هءقوتث الاسقف
 اة قارعلا ضرأو ةفوك| | هدب دم بدحاصرم دن كمل اجنأغءادلاةريز+لاةنيدم ب>اصلوسرانأ

 رافقلا عمس ىم“| لاق كوع أأم هأ لاتو لوهرلاىلارظنوار اردمهعومدت رح لوسرلا مالك سد رغ عم“

 ىزلا ةفوك-ا !سحاصرمدزك نب سد رغ هم«! ماءدن هذه ب>اصن اهل لقو كالومىلا ضهاه] لا

 وهو غمادلا كمل | ىلا ل تو تح لوسرلا جرف ادغلا باك-لاس عن مراثل ا ذخأ ىلا ىنأ د قو ءنهأ هلت

 نئاركسعلااذ_هسحاصن ا ىالوماب لاقرافقلاء-.أن كءاروام كلا لاف ضرالال .3ٌمناحرق
 ىزلا لههل لاق كلها منهلاقف راقتلا عا لاقو مانا فهنا نظف مالك-ل عرج هل كح ملرخأ
 اوراسو كلل ما بكرواو.كرق بوت رلاب هموقراء؟ر مأكل ذ دنعف ى- هنا «أرةام>و هل لاق ق> تاق
 ىلءاطسوناذثالا قنتءاوءاقالو هيلا ج رخعمادلاكلااروضحب سد رغملء اسف ماحلاىل ااواصو ىتح
 حهخأ نبا بد رغب خمادلارفوزهلا ب تارم ىلءاساجو مالا ىلا كلا اب ب: رغ عد رواءهصم»
 كح[ باكل ىلع ردق امو كربأران نم هرسس> ىلق فنا هل لانو ب:ر غلا غمادلا كلل اتت
 هنمىخأوراعلا لا زاورائلاذخآ تءتأدقانأاه معأب بن رغ لاسفل ءاقى ركسعو ريثل هركسعنال
 رعاهلت3 لاق ىألابام بيرغلاسةذ ك مأراثو كدر ان نيران كل نى نباان غمادلا لاثزادلا

 1 ااا مااكلا نع تتكسف حاصلا د ازرع اردأو « كوخأ

 اناس رغنأ د.عسلاكلملا هيأ ىذلبتلاق (ةئامتسلادع نوثالثل او ةسداسل !ةلءالا تناك الف)
 ِك 1 قاهاَدق بدسامو معان بن رغلاق كوخأ س.ءعاواة3كءأ ن اهل لاق نيح عمادلا هع مالاك م مخ

 راطهعمالك ب رغم امانا ياع لدي نأ دب رب وهو بو: هتذب سأدرم جوز فدل و همالىرحام
 لا.ةفاوءكرالاووءركسع ىف حاص هديشع نم امك إف كلمن داكى > «_ءلع ىمَعَو هسأر نه هلع

 ريصىل ىنأم مع ب لاقف كءاكر ف كهمريسأو احر فب كرأو ىلاح ئرهأ حريصا ىخأ نباام خمادلا

 ا من اكواواهأ بعت رادقو ل.ابهني دم ىلا لدو ىدراسأ م رغنا ْمفوك-١| ىف ىقحلاو كلاحزوعف
 اويرضو سرا: فان ودمت ىرملا نءهدنععهجاو سراف فا أنور عهدي ت < ناكو كج هم« كلم

 ىتاووب رف هءىنثالاقف لوسرلابهريخأو كج كل !ىلااوب وتم بايلاباود راسقلوسر ىنالاقو ٠
 لكبر نيملاعلا بر هلل دولا همفاذاقهأرقو هكفف باكل اكج ىطعأو ضرال ألقت هدب نب لو سرلاب 1

 ضرأو قارءااب>امصرمدن5 كلا أ نباسد رغد :ع نمرب دقْئم لك ىلعوهوجلك قزاروْئُث ٠
 كلاد_-ونو مان_دالارمسكت نأ الا ءاودنوكم الك ءا|ت اك-١ظ!لودو ع اسف لج ىلا ةفوكعاا ا

 مو.لا تاعج هيك ةرمأ ام لفت لناو رب دود لكى نعودوْئ لك لانو مالظلاو رونلا قااحمالعلا ٠
 هرج الابر ىلعالا كلا ا عاطأو ىد رلاب اع ىث نو ىدهلا عملا نم ىلءمالسسلاو مان الامأش [كءلع :

 لولا ىلءحاصوهو- ورفداوهانيعتقرزاتاثكلاأر قاف نوكمفن5 ئئاللوقءىذلافوالاو ٠

 ةم١
 م
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 | للعب
 مالسالان بد قو لاقو رهذلا ع نهىذ ماشا رتداكل هللا موس رشأ مالكم رغم مساق هيدوع

 لدو قاس ىلع ا مق برملا م. ةأو قارءلا ضرأ ىلا نريسال م.ظعلا ب رلا قحو م.هاربأ ل .11ا نيد

 موس ل6 مدون ردا كلما ع اةف ضرالااول .ةو كلما ارمهق ىلا ل ءالا ممه-هوخأو بد رع عاطو ةئب دما
 برعل | ناءص# نم سراف فال آ هرمشع د" اق لك عمداوقهرمشع هل مأف ىرح اعكلااريخأ ابرغنامم

 ليلا لوغهل يرفناداص نه ىلا لصو ىحراسو بدرغل حر مث ما.أ هثالث مهل احاوز وق مقلاو
 لءلا لوقا كو ب اكر لاف ب, رغمادقأاولل.ةوهدالو أو نا دعس ل--رت مث امبرغاوقالوهدالوأو

 قات ل دمر ف أو ىفارءااو ىداذ-أو ىدالو ادرمسأ انو ل :دح ىف دءقاىالوماب لاَتو ىرحام

 زوخانلكر رمست نأ دساب لاقو ب, رغمركشف قاثولادشأ فك: لب نيد نيطوبرمأ هدو: دس عدم ءتحأو

 قارعلا نب دصاتاول-رو هنوظفحي سراقفا!ن_صملا او كرو مها5 اوراسوهرمأ ام ل_هفوهلاح

 قارعلا ضرأل صو ىتح موقد راس هناف سادرعرمأ نه (ناك امامأو) به رغ مآ ن مناك اماذه
 ءاع دنهل اعدو ضرالا ل .ةم اا ,ت ماد هروح قو كلا فو تاجا دهه«مذدحأو

 |ءملا ل نتن حاصلا دازر مم كودأو هن ءاربعمسمتدَتأ ى :اىدمسا.لاقو كوم

 عاطاسم ا ءاد رم نأد.هل!كللااهمأ ىقلبتلاقك ةئاهسلادعب نوثالثلاو هسمادما هل الا تناك املف
 مهلا كلمر وباسن اكو لو هنمكل ارينح أ ىتح كملظن ملاقفدا اريمتسم تمت أ ىفا هل لاق مت ىدم نيد

 ىقهمأ أر ىف هد_>-و دقو ىرخت ىف<:ب ,ر بالا ىنملظامنامزلا كلما س ادرملات فول دلو كرتلاو

 ةةعاص عاطو ىرخت أنف سدر ءهممااهدلو ول“ 0 م؟هق دل 0 ىمتءاعف همابتحو و زيودأو

 حصن ام تنن ىد_دعو ناس ءرفلارهقو لاحرلا ىنفأ رتاوهعن ىنبدمس ناس لّدقف هم ءظءهمهادو هؤرخ

 هن| تهمءو هلاحر اج نمراصوهرسأو هزرابو هلراسف ل“ لود سأر هم تءلطو ىماهماط دقو كلالا

 تءش نباص' ص نصح تألهو لول |نمروباس تن صاتو هنب دىلاس الا 02 بي داسو لسأ
 | نيدادش نب

 مهلا لاومابالا عدبرب رااموروناس يند ع-شيراس دقو نيقدا لازونك وورص ”الاونيلؤالا راخذ ه.فوداع

 يصل اذه مأ لهو سا درماب لاقو هسفن كل الوب نةءأو هلاحريةو هنولرفصا سا درم مالك مت عتاملق

 سروعرظذفاهريضدحأ لسراقاهان ١ ىهلاقةرمصن لاقاومءااذ لاق ىامخ ىفىدن :علاق»دنعوأ كدزع

 بدت لسف ى :اش ىلعاموهصدب الدوتلأت كءمامتاسر|ن اذالا نا د.علا نبأ ةنوعلماب لاَمْفاهفردق املا

 97 8 ىدحوز سادرمأب لاف ساوسولا هماقىف ل دواهوهرواهو مو نيغصناهةسف اهم ريضو هفدع

 انا كار اظنأ نأ ىدارمس, © لاةفكل د ,عانأو اهم ند وزدقو د زاوج ضد نم ىه سادرم لاف
 هنامو هتشارهمرام :ديلقلا نيئالثب نس ادر رامأو تاذعلا فاتضأ هقدذ أو.ك-اهأىتح سرغة-ِئازلا

 جرخ م بهذ قاوطأو لد دانمو ا .ثاح طقم هئامو ةذكرزم به ذلاز زارطب ةحو ذهربرملا نم ةَعُش

 : 0م رغرمأ نم تناك امامأو) ءالهل ىرحام| كد ةبدومزاود ىد مج اق ماظعلار هاا دهب سادرع

 0 ا ىثر ارمادا لأ 0

 ماع هاء 0 0 ا 1 -وفرصت بت ورم نم ا 00

 لجر هناوعأ لجن مناكونادء1!ةمو-ىفلاطدالا خمدي ناك منال خما دلا هع“ كمل |ن اكو ىردنال
 . امومهرابخأر ظناوركس ءل ااز_هىلا ضما ه1لاقو كلل ءاهدقرافتلا عسس هوعارأت ةلعش هناكر طا

 00 نوديرب 5 4 د



 6 ظ 1 ]
 كمروهاس كلا نأ ديما كلا هيأ ىغا,تلاق (ةئامتسلادعب ثوثالثلاو ةعبارلاةلءال اتناك الف
 تراصو هغا كلذ دنءف بد رغىدلول جانر شف ىذبا تحوز ىناىلءاودهشا هموقءاريكء لاق مهلا
 ىمهخحن الرئاخذوالاماص اسد نص ىف ىدزء نان َكءاا هلأ ارهم ىلع طرشأتدرغد] لاقذه-ةحوز

 ةادمو تشدلا 1 هناقرولا سأرآلا ا هرهمدخ 1 الورئاخذالو الامل :هد.رأامىدلواءروءاسلاقف

 اريخ كمل |ءاز مث هراد دروخأو ىو دءاريسأو ىوةءىاو ىذه فوس نامل كلها لاةفزاوهالا
 !ءافادب أدوهدالتشدلا كل نار ولا ىلاه-> واذا ا.ه رغنأ كلا نظو رباك الاوموقلا تضفناو
 ثالملا مه ل اقف ناددملا اولزتواوءكرف بوكر لاب ركسعلارمأو ب رغبأ رو كما بكر حاصلا بدأ

 ىءلأنأىدارمنامزلا ك1 ءا١بدرغلاق محمهضعن عم مقل !لاطدا لذ ىةاوكرقو حامرل اياومعلا
 نازءالءاعرذخ آو ىندب ىلعاعتشرأب وث سدلأ هل لاق كطرشامو هل لاف طرش ىلع مه! ناسرف عه
 هتمدو دقق ىملغ نان ن انس هد رو لطد و عامص#لك فز ريد ونارفعزلاب ةسومهم هقرخ هءاعلهحاو

 دق.نأ شدملا سرق ىلع كلا | اصفتا د ملا نهج رذغقهرد_دىف هياعت اء هتةءلاغناو تور
 مهلا ناساب كلل امك لاقواناعمالاط | مه راتخاو مهلا ناسرف نمنمةثاموافل أ بذناف مهلا لاطنأ

 نم ىلا نابدقو«.اءاولجو سب رغىلااوقناستفهء_ضرأ ىت> ىلع ىنءتدىودملا اذهل: نم لك

 تابشلا ىف هلومأ اذ مهلا لاطن أن مقالعهلزريؤراصنالا هكردتال ىذلاراوةلا د>اولاوهو ْىْد هلع
 ضرالا ىف عقوؤ هتءقر ىلع رلاب سد رغهشطاىلواساو نارفءزلابهردص المو هرلع معف ىتح هسمأ دق

 ىتح لطب دمد لطب هلز ربب لزب لو سماخو عمدارو تلاو هيلع لذ ناث هلز ريف تادلملا نه هن هع هلجو

 بارشاااورض>اواولك أف ماعطلا م4 مدقو نأ د1 | نماودلطو مل ءىلاعت هللاءريصنو عملا ىلع ملغ
 جانرغفريصقفف ل دوهاتةدوعب نأداراوةرو رض لد زب ماقف هل -ةعشاطو بد رغ برعف اورو :

 ىلان وج وتو نقرف:ذنكمذاو_هىلا نجرخأ تا اقواهم راو ىلءتداسواهلةعرب رخ هتأراماف
 ىلع كب راجانافلوغلا نم ىنةةعأىذلاىدءساءدرمتلاتو سب رغد, تمل.ةو تماق منوءضاو#
 ىرحام اذه حاصلا ىلا اه دنعت ا, واوضتفاو هنوهش تدةشاف «:ةنتعاوامشارذ ىلا ةءذج و ماودلا ١

 كولا لد مهنا هساجاوهل ماقف كلا | ىلع لخدحام_.صلا هدأ اماف ىضءاس رغنأن طيش او 1

 ءاطعأن مناه-- لوقيو ب يرغة عارم ىف نوث ددق:اوراصوةرسرمو ةنعمارفقوو ضرالااول قو ٠
 ىلع كلا |حاصف ةل قم ليخرا غرس لا ك امش نماورظنذامالكعلا ىف مهامندسف ه:سرغ د ىلع ةعاشلا ٠

 كاما الاقوداعورا.ءلاف دك ىتح مهم سرافراسؤراس.غلا اذ_هربذص ىنونأا مسا وءاعسلا

 مالكلا|ذ_هسب رغعمءاسإف لءالا مسد لاقء مهرهمأ ناس رفا|نمسرافةثامراءعلات تان دجو
 نءسرافهئاس ا هءوقىف بيرغ بكر مهءقال ال جراخانأو ة>اح ىف هتثم تنك ىحأاذه ىالومان لاق ٠
 رئاسي رغلزب لو هللالاةماظعالو ممظع تك و ءفراسو مهلا نه فلا موءمسكروناطسق ىف
 اصاص نص ىلا كءوق تاصو أ له أ اب سيرغ لا ةفامآ رماةنتعاونانثالا ل -رتف هما لصو تح ١
 رصضأ | هيداز للا لوغند> تكامل أءوءاارادغلا باكل انااا. لا ةفراهزالاىداوو '
 هموق 3_خأو هتنب ذخأ مىادصالا ةيدهم ىتتب طخ أف ب رغ عراب دلاهذهنمل-رأ لنالاقو

 هتفباهيطعي نأ بااطوهو برت كلل اب ىق>او ةفوكملا ضر ل خدو قارعلا ضر أد صقو هلامو هلابعو

 . ىنذال ىذلاريدقْئش لك ىلءوه نم لءلهلا هاربا هلا هنا ىلع تاكو لاقو حازملا نم دحلاو لطاءلا

 000 اهنا ا مر از ا 0001 اول حت لاعت ايةيبر نيح نت 1 هس
 8 2 7 من معلا 0 ال 0 7 0 ل4 00100 3 7 07

 1 7 03 ١

/ 
0 



 ١ نامل تر فاصل فكر 4 لحلا] هرب سان عدج ناموطا تكدس
 يا اركشو هءا-رو بدرغىدب لءةوناموطماق هنا م هك أمفاصن 00 ,طعد نا ىلأ ىلءس>اوفتلاق

 ةراشلا 4 مدوخو ه>ح ول هل لاقق كمل ارش أورينت امد هي ده ىلا م رأ ل -هئالوصاب كل ذا نعلاقو

 عاطف نادل ارينا مسا ىلع فرشأ ىتريسلا ىف دج هناف ناموطامأف هلع ابد ٠ رغل-رو ناموطراسسف

 ىت> كللوقأ امن اموط هل لا ةؤريوناريشد أي ريخنا ام كلما لاَعف روناس كأملام ءادو ضرالا لءةورمصقلا

 هاو اذ بانر سف ةكللم اب مشب نامزلا كل اب لاف كيضرأ ى حى ريش كلل !هإ لاف ىلراش ىف ءطعت

 ىلا ن رغد هل لاقو نامويط ىلع حاصو قافأ درولاءام<ءاعاور 94 1ع ام_شعم مقو ه-تبار 5 ذروباس

 ىلعه يفك طبخ مالكا كلذ كلا اعمماملذ جاترذؤ كال ىرحام عميج 00 ىئرش و

 ناهم_صأ هب دعدأع :ًاورا سد نال 1 ةريشعب ناموطارمأ هنا م مج أرغفة ا كس» لاقوامهضع

 لع أ صاخللامدادننا ل دو انتر شف ةكءاملا قال ىتح هجحأب و. .كرالاقو هن ارما ىلع حاص اهلاعأو

 ةنيدملا لهأ عوموراشب دفالأ عونه مداش ىعاوماتمل تش ذب حرف عر لماع

 روباسس كمل | لب رتفاس رغاو أرىداورا.سو ناموطو كا كروتو.لاو قاوسالااونبزف كلذ

 روف اسس كذاو امهضعن نعامل مواقنتعاو هءل|ىبةموسر غل>رتوا برغل وقتسل تاوطخ ىثمو

 هلت ماسة فهتنب |اىلعروب اس لخ دو مام ل1 ايار اا 1 ءةقسدرعىدم ىلع

 اهوبأا4 لاقفل_.+لا لوغة-ض.ق 9نهان# رغام هاش ف.كرا4 ىرخا هثد- # تراصوةةدّمعاو

 ىلءانوع ل نوكر ىد تداأب هرهاص هل ثتلاةفءاطعلاب هرغأ ىتح هءطعأ ى أ حالا اة د ساب كتامحو

 كللاؤا نا داتامأى :ةراب لاقف سن رغب قا تاوماقنالالام اذه تاقامو عاملا 8 ءالا

 دو_:-و كل ءبحاصوهواسفلانعأ وزاري كل موهورانن دفلأ هن أم بهو و جاب دلا مر هاش در

 الام ىلع ىّتهر 1 ناوى ترك نهد رأامتدأاب تلاقاعبأ مالك جار تهمءأم و ةرك اسغءو

 سيرغنمهرظن ع-,ةدالرادورولاس ساو هل ماسقق بد رغىلا هحونو كل أب رشف جوز تلت ةديرأ

 ماوقاب ءاولك ا ماءطلارضحأ ٌمىوديلااذهتمأ تيدر وذ_هم ىذباناهقلاو ه فن ىفىلاقو

 مظع مناك ار باهر برو كاز خدود اول ونادر ئاساوعب

 كلما ساآد» وتد ,راغزلاو خرفان نورا داوسوا-همأ هتقاتواه زعل ##ر هرم رص يأ ع 5 تاوو

 ءارزولاو تاون !أوءارعالاو باذحاو كوملا|ف وو هن. ء ىلعأ هلي“ سادأو هتكءا# ىمر ) ىلءروناس

 هءلععقوف بد رغ ىلع ما ى» 00 اودنابر ال كلما لاقف 5-8954 ب أب كمل | أوه د قو ٌةريممو هذهم

 هنأ هنيدب فاول هيلع لت فرب #ملادارأ ما أةريشعة فامسضلاق سن رغماتأو هرطالا لم علاش

 لاتفا ماع ل دات اد.رأو برعل !تاس نماش تءطخ ىناكالمان بي رغلاقف هرم دهنالا ل-ربأل

 كيلا لاهو ىلوخان درمان أن امزلا كلماب بن , رغلاقف جان ردع م 50 واط ندع أامت ,ا كلما

 ضرالا ىل# واحد , رغماةذلاو لعبا امولوغلاتلاتن ماسلا ننال را

 لعاىدلوا» روفاس كمل ال لاسةذال.ة هد ؛ارهمتاطتاسع روريةذ ل-رانأ أاوكلمتن أنامزلا كام لاقو

 سانلانودلترخخاان وراد فلأ ةئامال ل + واهمطاملا.عاوزاريش ىحاصءاشدرخ كلانا
 ىلا 216 لهب ىلعاو دوش لاو ه وقءاربكسل تفتلا م ىت.ةن سرتو ىكام فيس امد دقو نيدبحأ

 حاسمملامالكسلان عتتكسف حاملا دازروشكردأو هبر غىدلول جانر وى انه

 املف)
1 
00 

4 1 

 امل اخ درا كنا كذشا



 رع 7 000 1 ا 8. انا د ا ا ا 1 لرب قي كردي هايل رن دلك ني 702
 1 02000 1 2 1 8 / 00000 01000 0 0 ل ل راما 50 100 07 50000 00 01 0 ل و ا 000 6 ا لا ا 0 5 100 ا 00 300
 نمسطاانرعىفا نمسا انراعأرهقوانممه فعضأو انصئارفدعرأ ىذلامالكلا || ذ_هامأ راو 5

 لامها !نعاوهح رؤمالك-لا اذه نعلأسن ىد لاعلان ءاوعس رامهضءمل ولام مناخ مالكلا ل
 : :ريشعاست مهلا ىذعاولاقو بد رغفاري_سملااوملطواو رواش م-هزامك ماو لومدنا نعاولزنو
 مهما, ىفاولزن مهنأفهموقو بد رغامأوس رغمادخىلااوه> وتفم_هرام نمةريثعاو راتخاو

 روذمحلااوءلطواولءةأ دة لاح رةرشءلاياذاو كلذكم_هامئيببرحلا نع موقلا عود رنماوءققو
 انالوماب اولاةف لانقلا نع متر اممم لاف ءاقءااوزهلاب هلاوعدو ضرالا اول قو سد رغىدب نمد

 ثوغب واعاوسوادود..هناولاقف مانءالا نمنود.عنام مه لافانءاعه. تعىذلاءالكاابانتءعرأ
 قاد ىذدلاوهو ىلك قزارو ئدلك ىقفا [ىلا.عت هللا الا د_.هفالان اسد رغلاق َح ونموقبأب را
 رافتلا ف شو-ولا قزرو راعشالاتونأو راعالا نمءاملا عن أولا. ىمرأو ضرالاو تاومدلا
 اذهنااولاتو دم-وتل !ةماكمه رودد ت-رشتا تن رغمالكموقلا عمماإف راهةلاد_تاولا هتناوهذ

 .هاربأ هنناالا هل ال اول وق بد رغلاق نيإسهرم_صن ى> لوةناةاولاق م مهر م>ار ماظءبرولالا

 موق ىلا وضءنا مول ىنمالءالاةوالح لءادن ا بدرغلات ماد امالساةرمثعلا ملسأف هنا لءاخ
 موموقىااولصو حرش ءلاراسفراسنلاب م_قرخاووأ ناواوا“اواسأ نان مالسالام_ملعاوضرعتو
 مادقالاىءاوهسواناماواءلقأوإ “أف ناعالاو ىلا قدرطمهلاو-رشو مالءالا يدم ا ءاوضرعو

 انريص نانالوماب اولأقو تاحردلااعو زعلاب هل اوعدو هبدن نيد ضرالا اوللبقو بد رغىلا اول سو ىتدح ش
 مهأ ازاسف كردي ىلعاناده هللا نال َكةراغن ان .ةءام و نو».طمو نوعماس كلان انو دمرتاعأن :رمأفكل دسسع |

 نص-وراهزالاىداو ىلءانوةم_-ار ك-ااومأو مك دالوأ,اول راو كلزانمىلااوضمام4لاقواربخ
 نماولحر مهنا مة ءاطوام«ءاولاةذ كملادوعأو ملاكم متذب جار شن عسشأ ىت>ثيشنباصاص
 اومده عاوملسأف مهدالزأو مهل اسعىلءمالسالااوضرعو مالالاب نو>رق مدو مهدحأو دصقو مهتقو

 موغلا ل.ةةءاهدالوأو لدملالوءئبرةفراهزالاىدار ىلااول-رو مم.شاومو مهلاومأ او ذ > أو مهتوب ١
 ىلاعت هللااورك ذاف كب شطسنأدارأو لدملالوغمملاجرخاذا م4لاقوم_هاصوأس:رغناكو ٠

 لوغجرخاماق بح .ريلانمك اسقان و لاتقل |نع مج ريولا هت هلئارك ذعممىت-مهناف دلك ىلا
 مهلا نع مهأسو ىتلمن سحأب مهاةاتة ىلاهت هتارك ذياونلعأ موب شط».نادارأو هدالوأ,لمملا ٠
 (امأو) مهن ىرحاماذ هناسحالاب مهرمغو مزن أونا دعس موب رفق بد رغممم4ىرحاعهوريخأف 0

 هلرواظ سداأام وبلا ىفو ماي أهسمتراسف ريثانسا هس دم ىلاهح وثو جار خف هكسلا اب ل كر هنأف سد رغا
 كذاب رغغلباماف جانرشف ةك-ل لا ىلع نو ثقف كل ا مهاسرأن يذلا انباحصانمسراف فاأرارغاذه ٠ ىالوماب لاوراطاذاربطلا نم عرسأ داع متهءلاراسفرامالاهل ىةدهن ماهعالا ن مالح رلسرأفرامغ ١
 لاسر مهاتلتةنومداقاامهبأ | لصو ىت- مهمامخ اوبرضواولزنف مام ااونرعضد نأو لوزنلأب هبات أرمأ ٠١

 كلارك منام وط عهءاملف جانرذق ةكلالابووملع أو ماع مك الانام .وطاوريذأو جان رق ةكماملا
 لءقوا, يلع ل تدؤا متوخىلا ل سرأف كلا لاح نعول سو هيدي نيد ضزالا ل.ةوهبا2لشدسد رغ |
 نهد رغامصاش فدكو اف ىرح اممم هتريخأفاوءأوا منال رحاب اهرب_تاواهياحرواهيد 3

 4 حاملا مالكسل| نع تةكسف جايصا ادا زرهش كلردأو » لهحلال وع ١

 اما جانرذةةكمللا نأ درعسلا كمل |اهبأ ىغلد تلاق (ةئاسمسل ادعس نوثال ةلاوةثلاثلا لالا تناك سافل
 ا هلمل 1 0 "1 1

 ا 0114 1
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121000100 
 ض1 0 "1

 د رو سراف فلآ: انموقو همم ئثىلعنوراد نو حارا نب ماصوهل |انريمأو لاطغ ىث

 ىلءون اطءق ىن لاح رىلعس, رف حاصفرمالاب هربخأو بن رع ىلا لصو ىتسهداوةًاعرسم ىمقلا|
 بد رغس اصف ةيئغلاةوذعلا ثودان مهرنابرعلامهتلباةفاورا سوم وله 5 -الماولجا لاقو مهمأا
 نيدلاءربك !هللا لو. وهو دئص لطب ةمدصمهمد_ىولج ممبرعلابالك ان هننا مك ازخأ لاقو
 اولازب لو لاسةااو ل.ةلارثكو ف.ساارادولازنلا مظءو لالا مهند عقوو مالسااهماع للا م.هاربأ
 ىننملوةةملادوفموقلا ب ءرغدةفتو مهضءد نماولل-ةناث مالظلا لقأو راهنلا ىلو تح بزح ىف
 لزنمم سراف هّث ام_ى.هن ىلعدي زبام ماصوكل اموق نمو نيعي_موةثالث مقأ| نمو لاح رة جتنا طق
 لئاسق»ةراث هنال ىصلا| ذه ىلاّدق لدم تدأراب ىرع هموةا لات حماس: مالو ماوط هل تطد لو ما موملا
 عطقأو نامطلاو برضل !ماةءىلا هبلطأو نا دا ةموح ىف ادغد ل زربأ ىنك-لو دومعل ايةراتو فدسلاب
 لود نهب وعرم ةمركص ار جاردن ةك11هّمقال هموق ىلا عدد راسا نافاس رغامأو نايرعلاءالؤد
 هللد لاو نامزلا سرافاد لادعْك د تةثالو لادي تاشال أ تلاقو باكرا !ىفهل-رثا..قو ىرحام

 لذ اهمالكس د رغ مهما ف نايل هذه نمل ءلعدفئاخ ىت ا ٍل_عاورامنلا اذه ىلا! سىذلا
 ءاد_.ءلاهذ_هءلم ءادعالات ناكولف ةكاماب ىفاختالاهل لاةواممطواسهما بدطو اه-ه> وف
 لزنوا < راوج ىلا تفرصنا م ءادعالا ىلعرب هناي هل تعدو هتركدشف ىلع الا ىل_هلاهونقب مم ذفال
 اوءلطوناقءرفلا بكرم حايصلاىلانوسراةتباوتابو رافكتلامد نمهر#1 أمو هيد لسع بدرغ
 رافك-ل|نمبرق ىت>هداوح قاسسف سيرغنادل ىنناسأ| ناك_فن اعطااو ب رمل ماقمو تادءملا
 داعموةلسننهدادثا|ةقلامعأ نم قلع هر ازريفن السكر يغىل ير زرا منه لد حاصو

 هنزودي د نم سودهءمناكو الغاب ريشباو كاحامذ_ برها اةعاطقاب لاقو بد رغىنعلم ع
 ىالمعاا ىثنادقر اعارذ ضرالا ف سوب دل صاف هنع غاز ارغب رعضو هدي عةرفال طر نو ردع
 راسنا ىلا ه-ورب هنا ل_هتو امد صرف «ةمح ىف ديدملادومهلاب بي رغهيرضف هب رمضمأ أ مه
 راظناهلفهإ-ةقزربن م لكو رشاعو ثلاثو هل-:ةفناث هلزرب_ذزاربلا بلطو لاح و لاصا.رغا
 كراباللاتو ممل مهرب مأرظنو هذعاو رخأدو هتهاو غاز هبرعذو بد رغلا.:ةىلاراذححلا
 كلب وهل لاقو ناد. ةمو- فادي رغىواس ىتسهداوسىقاسو هب حتل 1سدلف هلز ربأ نأ ميف هللا
 كنودلاتوس: رغهواءثىلاحرل_ةقونادلا فى زرا.ة نار دقن م خاب لهب رهلأت اك ان
 تبيه باقو س>رردص» هاةادؤ بن رغىلعمايصوكلا لمح نأسرفلا نم ت3 نمراث 1و لاةلاو
 امهضءدأب رضو نادم !ىالاح دقو نبع لك امةمرو نيةدرفأ |اريد ىتح ئيد ومها تاذثالا براضتق
 هلع قط فماصعدأ'امأو مادطمالاو برملا ىف ماصوكأ | ذي رض بمخ هناف بيرغامأف نيد ريض

 لجو ةدوحأو هل »بد رغ 0 هموق لم ال_.: ضرالا ىف «:ءقوأوهردص تفس رغب ريض
 ةردأو « مالسلا هيلع للخن |مهاربا يدب رفك نم لذوريصتو فريك | هللا حاصو مباع بنر
 حاملا مالكسلا نع تدكسف حامصلاادازرجش
 لجاملابرغنأد.هسلا كلا ااهمأ ىنذلب تلاق (ةهباقسأا دع ن وث الثلاو ةيئاشثل|ةلمالا تناك ا! 9
 رافكءلا مو« فرفك نم ل ذةورصتو تفربك | هنلا حاصو موياع له ةدحاو ةلج ماصهملا موقه.اع
 ضء.ىلا مهضعن رظن راصالال ردي ودو راصدالا هكردتالىذلا راهتااد-اولا رايماكلاارك ذ

 0 اولاقو
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 انتثالاةف ىف. ءدءلانهن'الدرب رهدىدنع 0 خل ندد ءلد_:عل_هلاقىالوما كالا

 براطو اور طواوذاة اواو رشواولك أةريثك ئثرلان ماو ةاسق ديمعلا نع ةر شع ل سرأف نمش

 تاسبالاه ذه دشن فهن همر ك ذو س رغ

 دارأب سس :ةرافام هللاو 5 بده مارغلاب ياتو ء4) يع مدرع لاسصولا ماي أ 1

 0 ىناوك. 1 ةيك فاأو مد الس 5 بدر غنامزلا فد رصت نكءلو

 ايعاوبهتتار ءاعدو نملا ىفااوهجر م مادأةثالئْثوبر فدو نون ردو نولك أد ءاولازب لو

 ناك-مااذهىلا مهين أذ تاطسق ى.ال هوقو كمأو ك»» أىلا اممو سرأؤو <: امك ءم د هل لاةفر

 تنأمقأن اداب تنأو اهب أىلأ جار شف ةةكاااي معلا دالي ىلاري_ساانأو نام لا ةيقد همفاوشيعمل
 ترسأ كال هللا مقا ادالب ىلا كءم ىنذخأتال لو هل ل انك ادوعن ىتح نصخلا اذه ىف كدالوأو
 كل لجل لوخ عجمملذ نمد نم برشو كل نم لك أك 12 هم .ء ثعقوناومهل اك هرواس تنس

 مهقأاو لد دلا ىلع هّةحاول 0 أرداس>و ىالوما» لاو فصاغلادعرلا ل_ةماسا اعاكضذ لدهذ

 6 «لاقف لل ادوع | ىتح لص ىف دعقأ ن نكلو لوقتاكتناسررغلا ةذمدعلاب ا امش مهتمتسال

 اهعوقو جانرذف 5 هلا «ءمو نأطعق ىب نم هس موقهعمو معلادالد ىلاو ههد ولو مد ءهس لد رق ةعاطو

 روباسس كابا أرمأ ن م (ناك امامأو )* اوهرعأن ءناك اماز همقأا ك1 هرواس نئادم نس دصاق او راسو
 ارب زونوه رأ هل ناكوراذا هلق ىف تءمتلافداعمملات افو تداعا-4 رانلاربد نم هتنهاءىكيرظتن اهنأف

 ريخاندح لو تطأ ى هنأ نارب زوان كل اهل لاةذنادب د«:ءارب زو مهملعأو مهكر اره

 جرخ : خةعاطوامو“ هل لاقفرامخالا ىةقءارانلارب دىلا دعاس ل_سرأف < داعم تاق دقو اهنع
 راذلاريد ىلا ل_صو ىترفاسسو جرف رانااريدىلا كَدقو نمرسدل لاقوة اءسلامد_ةمىدانورزولا

 ريثامسأ هذي دم ىلا لصو ىت-هرثا ىلع داعت ماعلا اذه ىف اها ًاراماولاقف كمل ا تن نعنأ .هراالأسو

 ضرالاىف هان ىب مرو همام ,ةتماةفهملعاورواس كما ىلع ل خدن ناك ا هملعأ و ريزولا ىلع لخ دو

 باقلانيزح نيعلا كايوهو ىافأفءامملا+ءلعاوشرن 9 .اعام_.ثْعم ضرالا ىلع عقوو هة.ل فدو 1

 معا رم لواعوطاكملا باجأ #4 كلا او كدءءريصلاتوءداساو رعاش |١لوق د ثنأو

 ردا موس مادال اةداع ند # انتسب قرف مامالا تناكناو

 ىلءاوشتةرأ م ء.اقاىلا ه+وتةءادث ات لكو سراف فال ةريثعناو .آرينأ مدرع أوداوقةريشعب كللاااعد م ٍ

 ع 1 ساب ا أامأ او مماقا ىلا ءتءاج ود انكم واود ها :ةةكداملا ُ

1 

 حايصلا دازروهش كردأو 7-0 ءالو 4 ىرحاماذهديد_لاوءاكملا فاو د-هقو دامزلااوثرذوداوسلا : ١

 اسملامالكسلا نعت ةكسف ١
 : روناسكملا ان ًاد.عسلا كلم ااه أىنءادتا اق ةثامسأ ادع. نوثالثلاو ه 4 5 5 هال تناك امل

 اموب» زرع نرم ناك امامأو) داوسا |اهع راو- واهمأت سلو هتنباىلع نوشتفي رك لل 1

 ته ةةراو:ربغهل ترهظر ةعىداملا و. || قو مان أري عراس هناف برمعل ارمالا نم هقد رطق هلىرح ٠

 رهظىذلار ا.غلااذهريخا.| ىةحم هإلاقةريضخ معلا ىلع ؟<ىذلاريمالاب سرغاعدفءاوملانانعىلا

 َن «نمن مهنمدحاو لاسقف مهلا سو مرقلار ظنفر اعلا تحت لد ىح وداود قاسم ةعاطواموم لاف 7



 ١ ١ ا 1

 اهوذخأن ذلارابد بر#راهفاترك ايل ادرع 0 1 دلا كل ماهأي أ نالثادءساب 11 تادف

 ارصقا4 تدرفأ دقلاةةنادعسا ذي رابحلاهذ ذه نبأو ب>اضدهلر هدلاام قا اوهلا ىرددال نمو
 الاطر ل نانشع وثلاث ادعسو سم رغ اقف اطر انهم لاف عاكمى :رأل ا ةذاهم راودو ىه

 رهّتلانأن فس رغاهرظنا املفلال دلاوزءلا دعب قكت :هإءاذةل جاهد وق جاترغتةكءاارصق

 ةعاهذلاو ادب دنصا براق ةدجوف بد رغىلا جار تف ترظاو م, اعلا نادت لجو بد رق «ذم

 لظنا» هل تلاقو <, ادر ىلع تمس اهيدب دعب و هي دب تامقو هل تماَقف هءاعال هل عشت هذ ةهمع نس وأ

 ىندغفىبا' اةكلذد_هدو ىئراك لد , زن أ ةفئ اخأن اف لوغلا اذه هن ىنرح أف كد ريح ىفانأ نام زل

 زعو ءاقيلابدل تعدف دل اعل - رد اع داق ترا اا

 رمق نه -رخاىذلااءاس4 لاقو جانرتفىلاتغتلاو مدولغ ما.هعالال < سدر غرمأفءاقترالا
 دال ,وهتكلع لهأو أنا الوماب هأتلاسف ةدرطاا ا كلذ أى رافقلاو ىراريااو ذه ىلا
 دمع لك وراذ ذاارب د هوءاريدأذ ك6 ىفان دن عورا.لاكلا!نودرا: :لانو ديد سول او له .دلاو لرغلا

 تعرق م هرالب ,ىلانودو»د مم هد.عودمأ 0 ا وع ا م2

 انضعد ل: ةفلوخلا | هان لد رف ير لزوم لسرأوة داع اىلعىراو- وانأ
 لا نامزلا ب ئاوف هللا لافك نامعشلال طر اد ىرح اماذ- هو ن.سملا اذه ىفانسحو قاسلارمسأو

 ادد: ء نم جر م هءاجرو هيدي تاءقو هل تع لو ْكْرَع لدتو ؛ كهقىلاك[هوأانأة فاخمالب ع

 لد ,لناذيبأ هلم ىلع نيتءكر ىل_صوأضوقو ماسةق حاصل | صأ ىحةلد الاكلة تايواهءارك اب ,رمأو
 ظ قاسم :رعتفتلام هفاخاومل_د مهاكسي رعءهعاج و ةدالو و اولوغلااذكو مالسلا هيلعميهأرب ١

 سيرغوهدالوأو ناد«_ماةفىالومان منلاقراهزالاىداو ىلع ىجرغت امأتادعسان هلا توتا

 اوذطب واوحذش. نأ همرا ودجوو ة..عناد» برمأف حسبما يرخو اجي راوجو جاتر دفة امارهموقو

 مْءأإَو رق ءلاولاسجلا ىعرتدبعفاأوةب راح نوس تو امودأ .عناكو راصالانيءهومدقب وءادغلا

 رعغوأت اوذ_صاراُأ هيف دجو واعيد ,تدد>وهآرامافراهزالا ىداو ىلا هعم مر لا اوس رعراسو

 هنودصت "المدقىرمقلاو ناسحلالا ماغنأ» ع--ربرازهلاو ناصغالا ىلع ناسملالاب درت ازأم طأو تاوذص
 الا ملاكسلانعتتكسف حايصلادازر مه اردأو ه ن»> رلاةقلةنكمالا

 18 وتاسااببرغنأ دعس كمل اهيأ ى هل تلاق 0 امدىلادع نيثالثأل ةيقوملاة لالا تناكايإذ)
 ةنكمالاهّوص؛' الم ىرمقلا ا ماج نهورودطاا<.ؤىأرراهزالا ىداوىلاهءوقو لوغلاو هموقووه

 ' ممأ تاغافلاو ناسالاهفدو نع لكبر عشلاو نان الاك هيوص نس در: لءاملاو نجرلاهقلخ

 ناح وزةوك اف لكن هةر.ثااراعالاو ناد امدن ا, ةردلاهبواحت قوتطملاو تاسنالا مده هوص»

 هراوهثأر طش ى ةوقربلاو ناس ارخزولو ىروذ اكوىزول شءدااو نانفالا ىلءولحو ضءاح نامرلاو
 53 هر لك-اءاودنوعبللاو ناصغالاه.تاامدام كءلاو نارينلا لعاشم هناك مف ةزأ ءلاو ناءااناصغأ

 ناك-1ااذه لدمىفوناشا لا مظعلا هنلاعذصر ا رجم, عملو نقرب لع نم نشب ضماخلاو
 راعمالا فناسمولاهقاَدشَ ه هريدغب هريسط جرئاذاو ناسفولارعاشلا لوق,

 ىراحءامو ةهلا اولد ط عهتاع 7/ق سودرفلا هلكذ

 ٍ راومالا نيبهوبصنف 4 : ورسكلا جابر: ”ىقدارسهفاومصن نأرءأة ىداولا اذ هاسب رغب أ

 1 ل 2 هوشرفو 5
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 مهرس آ رغ ىلءاولجاريسأ مانا را سا رم و ال. هتءقر فا وهذ ومهنأ ظ

 مهرسأ هإلاسقف كتوانبأو د ارو امهوبأ هل لاقف هيب أ ىلع ل_هند ىتداي راهر ةسماسكناو عب رأ

 نم كف ةسودلاتحزطال لاق<: دا مالاك للا لوغ عمساسإف اعارذنوع رأهلوطءراذع طام ىد

 لل .لنا نال هم دقىلع ل>اروهوهءوقوأه» رغبلطو ةمداظعةرعش عاتقاو نصملا نم لزن هنا م هلو

 برضو مالكري-غنم ةموقلا له لوب رش لع انرشأ د اناس هتدأ هعبتو هنود ماظما هل منال

 لرغلا ضخ ةمااخ تحارو اسمع غاز ةةر ها ابهيرضو ممهس ىلع لو لاسرة ملا

 فطام لكم هفطقم ممهس ىلع ضةذاوده دن نهدرعُم!ا ىزو |١ ىلاس رغر انام ذ روفصعلا قشاسم

 داب #4 لو هيلع هلت ىلصد و لواخلا م شا اريأءأحا» ريل 20 حاسلوغلادب ىفوهو هيخأ

 نارك عت حايصلاداز زروهش

 رظ:املام رغناد.ءسلاكممل اا هيأ ىنغاب تلاق (ةثامتسل ادع نورثعلاو ةعساتلاةلءالاتناك امأف
 هحوو مل- ىو هرلع هللا ىلد دعو لاخلا مده اربااحان ربك [ هللا لاقو حاس لوغلادب ف ريسأوهو هاخأ
 ا لا هو له 1 !لوغىلاهد داود

 درقم فد 7 .ودوالا لوغلا قاف أ اف هيدن نم مممهس تلفن وه ل اممم ضرالا ىف عقوف هعالضاشص

 3و هناثك !نيسدوسءاابهيرض مدفاش داو سر رتغ قاسفايراهكوربسلاو د١ ١

 اولصو ىداوراسسولاسلا لدم مهوم#و لاني لأب مه هوقثوأو هسأو هوذا دذع هفتك-فهداوح نع

 ند.ةمن.طورم ىمعتأ ىثاموافاأ دج ووفشااولاومالاوتاربخلا تاالمءودس
 هان امم همس ىقوأو د اع نيدا دش نبت دس نب صاصل هلصأ ن اكو لء هلال وغ ىسر كىلءعسرغدعقف ش

 كور تن أر فك هل لاقو لد 11لوغر اضحاب رمأ كل ذدعب وةرمسمو ةنعم هبات فقوو هنمع ىلع 1

 لالا لئهلاءلا فنوطونرمىدالزأو اوانأ لابخلاو لذلا نم لاح عمةأ ىف ىدساب هل لاف نوعاماب ٠
 مالظلاو ءام اضلاقااخمال_هل اكمل |أو دحوتو مالالانيدوهو ىند ىاولخ دن نأ دب رأس ب ر غلاف ظ
 ل.+لالوغملساف مال-بلاهراع مهاربال .هلناةوشاورةنوناب دلا كلا اودالا هلال ئش لكى لاو .
 تدرغ مادقأ ىلعل» .ةأولوغا 'نادعس لكمف طاب رلا نم مهول مها رماف موهالس انس دالزارا
 ىال اوما, كسل لا تف نادءسأب بير غلاف نب نيفقاولا عماوذقو ذ َكلَذ نم مهعن :ةددالوأءالذكو هلق ا
 0 رة مف جاوز كانال نب دم هانالوماب لاسقف ماعالاءالوغهنأشاملاقف ا

 راقالا ناك برام ةئاماهعمر نر فاوهساو ملا كطمرووا سئلت, مهعمىددسأب لاق مهعم :
 ىدالوأوانأ تحرسريهأ اه لاةفءالون ه ىلا تاصو دل ' لاقوسه*:نادع_-مالكس ر غعم«|ماق ,

 الان دوران دخواقرا َْءلاو ىراربلا قا ةرفتفادمدانقر طىفان د>واد ىدييعنمديمعة دعو 1

 نماد_.عان ا هريغأست | وحال نيسان عمد رثالو اهذخ أت ةمءذغىلءرودن نو مهلادالبىف د

 مهلا كل هروباس كلل تقي جانرشف كسلا دهىالوماد ,لاقو داع م ةعاسب ان فق هقمقملا فرددلأن دع 1

 هده نع ءمظعأ ةم:غتسيلةريدلاب ترش ديعلل تلقفنو رئاسمهوسراقاغلااهءموول دلاو كرتلاو ١

 تفباؤمنع 2و نم ”امواغلأ انرمم أو سراف الما لاما | مم ماذا: ةق ماسالا ىلع ىدالو رك تاج ةمئغلا ْ

 له لاق نادم مالكسدرغ عفءاملف نصحل اادذه ىلا مهمان همدحو لا اومالاو فضل 5 نماوءمايوروب ايه

 دق سرع لاسقف همؤتاخد ىذل |نيدلا ادهن ىف ى-و ْكسأر دامو ال لاق. صعم جار دق هن هلابقلا



 لدلفلا

 تيوس لا لدو ىعوون [لامأذأن هدر امل كيف بر غاب سقت وشل لق بيغ جما

 حاسما ؟اك | نع تنكس و حايسلادازرهش كر دأو وي 4 ءاط قءاح ىذأا لمملا لوع

 اننا رغن أدم «٠ اكمل “بما تلم تاق 6 رشعلاو ةنماشلاةلءالا تناك ل

 هيلطق ءاحىذلا لءجلا لوغ ثد دخ ىلا لصو ى-هرخ آلا هلو أ نم هل ىرحام عسبج نيس كو ملأ
 سرافاثام ىمىالومان هألاقف لددو لد ءللالوغ ىلاره_ست ىد> نوذحم تن أله تدرغاد هل لاق

 ساسنلا لك أيكلوغلا همنا تاق هءاعرد نام سراففالآ ] همدع كهمناكولو بد رغاب :ىشأ) هل لاقف

 نادع_سواسومو هفلخ دقو هب ىك«و دن 4ارعىذلاىدزههونأو ماحدالو أن موهوةمال_تلادقأ لاس

 نءهتوم لءقءربأءاف مدآيءالا لوك أم هلاماديرماناطيشو اد .معارام ىدلو ان تاكمف لوغا |

 م.ظعسعتو ترح كمن :هل ادال, نمءافنو كالذ دعب وف أهدر طق ن ابغطلا ىف دازو ىح نأ اف كلذ

 هنكسم ىلا عد دك ربو ىئاجلاو منا رلا ىلع قرطلاعطةءراصو ا مبف ةنكسوامنصحتو ضرالاه ذه لاء ١

 مئنقولوم|عجدقو طب لع مهد مداد شانالغدالوأ مضت قزروعدالا اذ:

 هلع كرمص:.نأ ىلا عت هللا لأ سأ هنم ْك» ملغ ى اخانأوىداولادسدةامذغو ارقبوال اجوال_ءو

 ابيرغىطعأ يشل نا م رغك نمل ذا منافربك | هللا ل ةذرافكملا ىلع تاج اذافدموتا ةملك
 انس ءاطعأو دعرلا لئم هتاسةلح تنطهلماح ءز هاذا تال -رعشع هدفو لطرت ام هنزوذالوف نهادو ع

 اعردءاطعأو نيفصناه دقورض# هب برضا ذارأ ا هطرعو عرذأ ةث الث هلوط هةعاص نمارهو#

 ةوهو بد رغ ٍرْدِف مالسالا مباع ضرعاو ل موقىلارسدل لاقواةمصمواسرتو
 راسومالسالابن احرف

 هرخ [ ىلا هلو أن مهل ىرح ام عب مل كل لانع ل طأاماولافومالسلابهوّماَمف هموقىلا لصو ىتح

 جرو هعدوف هعدوب مّشلا ىنأو سدّرغسبل رف حاملا ىلااوناب راهيجاواهاقمالسالا ماد ضرعو

 قءلوغ .رصبلا قامآريغ هنمرهظد ل سط غدي دحلا قوه سرافب اذاو هموقىلا ل-دو ى-رابسو

 مهد ىرحو ه٠ ءاعسهرغ ل مخ بطلاب ك.هرالاو برعل|هعاطقأب كد لعام عاخاه] لاقو بير ُع

 وح أل الا مهدوهاذافعقربلا ىو ديلا ف كف دواملار لا هلوش ن نه بيشو دولولاسءدن نوح

 ناك لمملا لوغ ىلاراسا-خام.رغنا للا كلذ ىلا هنا. ةاوهحورج بيسو سادرم نبا همأ ن مايد رغ

 هتريخأةامماكب سن عايل[ سف كمت اهدجوق همأ ىلع لخدفاسببر غعرظنب ل عم راسإق ب ماع مهم

 لدو ىتدر او هداودح 0 3 سدأ لد < يرغسبا هسفن ىلع لوكا د يتسن

 اره ىلع كلام لاقو « كر نر تررعل دحر سما انياب

 ىلع بن رع ضرءفاراسو نامطلاو برضلا ف ىردقو نادءاا ىف كعم ىتءطتفرع ىدح هل لاق

 لاق موةلارا غل. !لوغرظناسإف ىداولا ىلءاوفرشأ ىتنب ء را اول ازب لو لس[ فمال_سالا مده

 ةقلامعلاة سلات رغىأرابإطق مهوحاوراسو سلات مكر فةمنغا هذ ىنوتاراومك ؟رزاىدالوأ ام

 | لو نأ دنس نينو لت مدقنن نود رئامو مسن امو مت :| نمل اير داوسرل ) م,ماءاوم-هدق

 خيطنو 0 هءأىلا ك-قو سنى -ضساوفتل و ك-اومخن ءاولزنا لاو هدالوأربك أودو
 ىددومءاازهو نوملف ىلع لمالك ل! اذه سيرغ عهءاسافاممدآ لك أاهالد وطانامز هل تاف عمته

 ةقيفخ ه5 رضتناكو د وم_هلأب بدرف رغد رضن نوهلا شه دناف فدا ةااذع :رلأ لم هناقلح تمط

 منا ا



 ل و علم د تةشام اطأ نوع لامار

 ىأم انصالا هه تن ةأس ىناىدلوأب لال ىحأو م ملا

 نه نمدنع ءلرأ : معان لَو كير لامة يراعي اقتل ىراث ىلا أ, نالال اهب دؤ*ى امعأال
 لاط: الا هلطب دلو ىفن اكدقىدلواب سادرملاةؤ هسأر ىل عت ةرسك أوه, ءااربسأ ىد كولملا

 1 رسولا ب1 لود دقوفاوقاداو ندا وصخ ةاأو دما ' بلطأ لطب ةئامف جرش

 هلوطدوسأ ل وط لدحر هدف نكس ىداراب ناك-١1كلذو دا نيدادش نب سيث نب ماحرصصقوراهزالا

 ىداولا كلذ ىلا ىدلو لصو اسف اهم لد :اقب و ضرالا نمره ماتةدفراصالاب لآ :اةداعارذ نوعرس
 ىر اعانو ريخأاونأ لاطن|ةثالث الا مهنممل_ساف سرافةثاملاوو ههك!ه افرام ملاذ. ههيلعجبرخ
 الاىتذا - وزأال ىلأ تفاح دقو ىدلوراث ىل ءروهةمان وهم ناسا ا لاط. الا تدم

 كرير اننحاو قالمعا اك هىلاريسا|ن أ معان لات سدارم مالك س در غم وماإف ىداوران ذخأ» نأ
 بدرغلاقفنارينا ةاك أت الالاومأو رئاخذ هذم خت هب تر فظن ا بدر غاب ساد ملا ىلا. هللا نوع

 س.رغ فرصنأو ىمل اراك ده 0 ا ىد>عجاو وزلاب ىلدوثا

 اسادرعنأل- ا همأىلعل_تدولام الا غول نامرووهو

 بيرغلاةملاظلا| ذهراب دنمهل>-راود م ىندذ ف كح ىمدعدلالا لد آ1كلدل كشءامو كعب

 اه حالو هرو“ :دءاضأو حامضل امدآ ساي كارا :رهقأو ىلمأ عا ان أى لرأالىأاب

 او-اصوح السا| ف نوةدرغ مهودادش سراف ىتثاماوزاك باشا ءاص[ رق[ تسلا
 انعهللامكا ارم 4لانومسر غمرة كةءرطف كمة نوكنواعت ان رسدلاولاقو بد رغ ىلع
 عاش لب تحقءاسمادنعا وقزت محمول ىن انو موب لَو أ هداحصت أي بد : رغراسف ىلإ امكأأب , أو ريس م4 لاقو اريخا

 راسو روفامنم علطت هراعم ىلإ ل-دو ى> ل“ مغ !كالذ ىف شعم غنام مملو م ىلعأ اوقاءو

 هاب زانشو همقع عا م.طغو ادحأس نوعي راو ةنسنم ايل ق هلاغشدوفةراغلاردص ىلا ثيرغ ١

 ىدلوان هراعكا ا نمت: اكيشلا هل اسقف هتقلخ مظعتس أو باه يشل |كلذ ىلا سرغر ظنالفهؤامطغ

 مالك رغممسالف راودلا مل ةلاو راسهنلاو ل_ءالا وااخر اسحلاكملا!ن اود راعالا نو د_.هنيذلا

 نا ىدلواب يس لاق ءتبئرب ىلءأو هديعأ ى> برلا اذه نوكر سأ عشاي لاقو همصئا ارذتدءةراعشلا 1 ١

 ناكم لك قرضاحر هو ىلءالار اناا وهو ىربالو ىربو هوان دلا قد أ هراظسال ءظءلابرلا اذه
 ىلا ناذنا ءاد_هكءامنالا تعد هوناجلاوسنالا الحق املا اربد ءوناول الانّودموهمتصراث ان
 نملوةءاش م ءاب سبر غلا ةفرانل اهل خدأ» اضع. نءوهندل اهي خدأ هعابطأ نة ياوصلا قرا ا

 داليا ىفا ردا ذل احيوةنم نا ضان جلا لاقردق وذ *لكىلءوهىذلام ءظولاب رلا| ذه دنعب 1

 نم هعاسج عم ند هال عن كوويشلا جرب وكانو فدو انوا ليان فك

 00 ال لسأو أو حلا مهيبن عم ءم4ىرحامودوعم 0 تاذعلان مانإسف ىموق ٠
 ددع|ترمصفاو :مآندلا ىعوق تامو ىرح ام هءمم] ىرحو ناء:) نب ذورغ لآ لم ءاطاميهأو | هوءاامدت 1

 بزح نءريض أىت- لوقأ اذام معاب سير غلاقق بست >| الث نم ىتقزربهتلاو ةراغملا هذه ىفهقلا ٍْ

 يأ |ه] لا ةفاناساوأ ءاقسدرغ لاف هللا ل, ءاذ مهرب ءاهنناالا هلال لقريش اهل لاقم ءاظملابرلا اذه

 لاقل ومما امه لاقو فلان ءأيشو ضئارغلا نم ايشدلع منانجالاومالمالاةوالنسكلبلق وتلا



 ا ل وب او ا اوان 0 ا 4 59 نتا اأا ىل ىلا ن0 ىف "”ىفغ هجرك نو اذؤبي ا” خا ا نيرو ا ا

 ناددناللة11ىف:راسن [بيغنأ تاعدقو سد رغل:ةدد ربوهواسراف ني.سجنو ةثامىفست ركابأ
 بكرو هبرح دل آس دلو امالظهو-و فءامضا اراص مالاك || ذه ممم مهءالف كءلاوءأ ص اخو كدر

 هللاقو هيلع ل_سوهياامدقتفاريثل ًاءشداطصاهدحوفهرخأ هءفداطصد ىذأاناك-لاتاطوهداود
 كتاةدار ْثد_هةفاحور#«كتءارىفأالا كلذ نم ىنهنمام هللاوسد رغلاةف ىاعتالو حرمت لد أد

 مءهسلاةف لدالامالظىق لدتا لءمداعههوموقلا هءؤىذلا ىداولاالصو ىتح لدن أرو وظ ىلءاراسو

 هداوج نعل زن دقسب رغناكوىداولاا ذه نعانب مة ىداولا اذه فنونماك هموقو أ ا ذد أ اد

 ةاي-ولاةقموعم طوب رم «عاسادرم ن|ف رعفانضرأ ىفالا هلم ةنام نولو.ةدواس ا درم نورك ذب مه«#و

 ىف طوبرموهو هب عقو ىح س ادرم ىلع شةفب لزب لوا مباع دوش أالواهانأ صا - أ ىتح حورأام هن ليم

 هلقع رخام ب رغسادرمرظن اا لاق ةءالاو لذلااذ ه نم ىبعاب كئمالس هل لاقو هلا دممقل ا.ملا

 ىدلإواب لاف دوه ىمطعت كَ: صلخاذاسررغ هأل اذ ةيبرتلا ند يصاغن ياريس ىفانأ ىدلواد لاقو

 كلذدنعذ لانهاوهس ل دلو ن اف ل. اوه ضماد] لاو هل نامزلا ل وط ىلع كل ىهه دةّدعأام ىو
 د_حاودعاد»او ل<ك بيرغ لزب لو ةمالساأيءانشوهيحرفت مهمه دلو ىلا لصو ىدح سأدرم ل بنا

 م4لاقو لومناوددءلام_ميااسرغلرأوءادعالا نعادم»» لكملارادوا_راق نيعستلا لد ىتح

 م-مءاودسافموقلااحتاذاو ناطعق لآ ان ك-ام-.صنوكد واوعدوءادعالا لوحاوةرفتواو. كرا

 مه- الس اوفط#م+لعاومدفدقموقل | ناءادعاإلل ل. ىت لاسحلا ممتد وامه دحأ وةهدناطعق

 ناطسقلآ[نام_4 ل. ناطءقلآ اب نولوقب ونوس: هموقرا.ءرغاومم#و مههانم نماوختنا

 نول: ة.ءادعأل الزنلو ه«موقو سد رغرخ أت ةالقمو_ذطسع ىف اوعقوو مو>ال_ساول مط ماعاو مده

 ةعاج مهنم ل:ةفءادعالاه.ةب ىلعالطد نوعستا او سادرمو بد رغل هذ راسخ عاط نأ ىلإ موضعي

 ساررم ىف دصامو م مي ىلااوه ونوةأهااددعأ اوةدراشلا ل.ناناطعقونب ذدأو نوقاسأ امزهمناو

 اولزنوم مالا -رقون وول مهاقالث مري-ىلا اوملدو ىدح نب رئاساولزب لو ءادعالا نمصاخت هنأ

 رظناإةراذ_صلاور امك اداسمحو ىلا ب امش «_ءاعتءمتدأو ه-:«- ىف سس رغلزنو مهما ىف

 ضغ.دازدقلاقو هنري عىلاتغتلاو لّوالا نم رثأ أهضغ هلو- تامثااو بن رغىلا سدارع
 تاطاريمأ اب ريشا هل لاةفةد دهم ىنم ساط د دغقو هلو>ءالؤد عامتحاالا ىنغامو ىلقف بد رغ

 بد رغءاحو هلو-برعا | ترادو هةترمف ساعف حامصلا ىلا ابو سادرم حرف هياعر دةدالام هنم

 هين هسادأو هملا ماو هبه ر قف هي دن نيب ضرالا ل_.ةو سا درع ىلع لءقاف هلو امسشلأو هلاحرب

 تنأ نك-اوىدملا لوط ىلع ىه ىدلوأب سادرم لاةذهز ف افا دعو ىنأ دعو دو مءأب بد رغ لا

 ل لدلق
 كن ف
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 ملوءادعالا ىلع س ”راثةثاملأب بد : رغو مهم لقسم 0 ىلا التومادعإلاو كلود 2 3

 سل نس يو سول :

 رك لة ىت-رصعلاتقوءاحا5 هءاقءدا - نعو هيرعضو للا ىل- ء لم ةديسم ىفو هن دهم ىلآ

 هذهد ةءودو هكر ىلع جلا سأرو توا ا ىلا عجرو ىبسلاس رغ صلو نوقاملا منهئاوءادعالا
 ىلام2 نم عزفت ضرألا نو ل لادملا موب ىف فورمملانأ تاسالا

 هسلااورظناذا حجردو « ىلا -ه*نه ةنلاثردا.:ت « ىدعت تزهاذا فدسىلو 0

 ىلاحر تاقاذا ىذ_خأالو 0 ىموق عاصم بورغلاب ىعداو «* لالملاك اني ه.فاورب ؛

 راطفال ا هموانم .«ممماع ماحربطلاو ني-ورطم ىل:ةلار ظذو سادرم لصو ىت>هرعش ن مس رغ غرفاأ ١

 صادرعهركش ةهناءعالعب ىعلل ىرحام عم. ,م< هريضأو مال كا هو سن رعواأسأا هبلق فراولة ا

 ل اراصو لوح لاح لا تققوو ةقدا ارس ىف سا درم لزْتو سور غأ نر ةيرعلاتداحخآم لاقو هل «ذام ىلع :
 لءفام ىلع سادرع هرك ف ىدلان مدح ألام بد رغالولا:ريمأأب؛ نولوةءو بدرع ىلءنو:ث 9 ندا

 املا مزاك-!١نعت تكف "اصلا دازروس لرد # ١

 ا ااسادسنأد.م_ىلاكما | اهأ ىنءابتلاف (ةئاسل ادع, نورشعلاو ةسدارلاة ل ءالا تناك [ه ١

 ىلا رغرطظن الو هل ءذ ىلع سا درمهرك كف بم رغ ءاوذثأ هاجر«: .اع لءقأو هرحىلا عبر 3

 ف ةرغواها سن الهءاق :راصو اهاودل أمى مقوذ اهات ماجساس رغت هز هلو هنماهصاخو هب فم
 لاَ .للادعصتوهدا اود ضك ريراصو ماعظالو تار ةءذلتب لو مانا اذيذل هقرافو مارغااو قشعلا ىف ١
 عاشق هءاسعتأ ض٠ أءرسس ىف مام ىلا او ىف هلازاث [هيلع تحال دقورال از امير 0

 لاو رهةلاو سهلا بسو رذورئمو دعقو ماتو دعرو قريف سادرم ىلا لصو ىتدح ههدجج ى لاق ٍ
 هموةءالقع نهالحرراثتسأ هنأ مر اعلا ىنءل راس رغلت ةأملنان 1 انزلادالوأ ىلربنمءاز -اذو 1

 نمدالن اكن أف ىساأ نم 7 :: نم سمألاب هئاريشأاب هل لاهو هلعءرمرهظ وسر ُ

 الا لَو ف :رعأا هل_ةق ىف ةاء- ىل اريد سأد هرم لل ةذ نأ .ة د حأ ليال يس لرعا ىلع اهداف هلق '
 ةراغخاىف هل نك او لاء ةئامّءكاعم ذخو صنةااو د.صلا ىلا جر ىت-هدص :راريمأ ا لا ةف كام ا
 راتءاوباوصااوهاد- -هسادرم لا, ةفدراعن مرات دع -وهوهءطقو ه.اءاولج أو ى-متنب ى> هلفاغو ١

 1 «-ءقرب لزب لوس رغلةقىلعمعطرحو مهاعوأواداد ُثَةَقلا عاسر اف نب سهو هدام «موق نم سا درع .ٍ

 هقءبرط ىف سرعلاو :كو سافالاهنار ةء به ذق لامحلاو ةدوالا ف د»» دةوداطصع ءأسد رعجيرج ىدح ا

 ةئامسعاذاوراعشالا نمد كونا هدوقو لدا رنا 5 فول تما هب .اعاوجر ذفدمصلا نم عج رب ىت» 1

 ان هنأ كلذ ف سس ناكواسا درماو فتك و نمعستلااورسا ًاوزيتسمهنماول:ةفموباعاومعهةقلامعلا نم ٠
 تماقؤىرح اعهواعأوه.خأ ىل اولادو ىت> منع زهىفاولازب لو نوقاملا مزمماهموقو لها لتق ١

 راث باطا ه>وتو اعارذنو سمن مدحاو لك لوط سراف هد امسجن مهنهراّتخاو ةقلاءعلاعجو هتمايق /

 هموقو ل- مللاوخأ ل زن هموقواسادرماورسأ 15 ىردحام ممن ىرح و هلاط» أو سادرك موق ههخأ ٠
 ىذمأىت> هءوقو سادرمىلعا اوافةةكانراثلا د أذ ءلء تنوه مانصالان ا موقاد لاقو ةحارلاب مدرمأو

 موقلامانو جملا ءازساذ 00 لءذامىفءمدنواطوب رب هحور ساد ١مرظنف هل :ةع:ثأ مهلتقأو مهب
 نع | ةأف ولابارنق ةقدأو هاي انما دقو نوط 0 سادرموريصتلاب نير ورسم

 1غ



 ولاا بلا لا

 يل

 ةورط نم عرسأ فامهوملتق دن ل هلا نوير امجياولازي لو ناعطلاو بر اولاتقلا مند دئشأو

 هذه ىلع لزت لواهرانأن الن ةةراهرامأو ملك او ةءاسغا |ىفاه د-ورو دتةن راملاترا.هونيعلا

 |0000 عأتد رغلا هنءواش رظافءظنرو*أامالغ تءضو ىتستلالا

 داز روش كردأو 2 اوزعلان هه.ؤ تناك ام ىلع داؤفلاو بلقلاة طنز ى هو همضرت تراسعو

 حاس مالكا | نع تتكسف حابسلا

 ةيراملانأدمع_ىلاكلااهمأ ىةلبتلاق (ةئاسلاد مب تور.ثعلاو سها هل 01تناك انف
 نزلا ة باع ن ماسه له ام عماد دلو عضرت تراصوداؤ ةةاأو باقل أ ةديزح ىهو ةباغلا ف ههه تراص

 مهعمرة ام ملاحرو نأ درف» هاذاوةل اسلاك ىلع مان الا ضع قىهامذ. وام د-و نم فولو

 شوو ءامريطو ساطغو قارعزوو نوشاد و قرأ نءمم- هلومخاومل دق دم_ص تالكو تازاب

 هياغلا كلت ىفنأب رمل ءالؤه لعند م عاوسو باثذو هنتووانلاارفو ىث -ورقنو نآلزغو باارأو

 ةيسناتلاق ةءنحوأ مسن !تنأل هان اول اقوا نما اوبر قتف هءضرتا هر ىفاستءاوةيزاملااودجوق
 3 ةئام_هش قدنسسلا ىلا رخ دقو ناطع3 ىبب همس ا_سأدرم هوم ن اكو مهرب ريما اراعان تيما اناذا سا

 ا اهوراظنوهد , راها ىلا اوللدو ىت- نوداط صد اولازب لف هع ىد و هموق ندريمأ

 ىنبىلا اوللصو ىت> نوداطصداول ازي لذ هع ين و هموقىلعحاصوا» .رمآن م كلل | ب عمق رخآ ىلل لَو
 ل دوادي دش اس.>اوم> أدقو ةمدخلا]-أن هرازدع سواهم لكوو لععا هدر ذأوادذ اذ ناطق

 نيد نفر ثق ل اللا يه نارك ذايالغ سطو اهرزوت تدق اللو مدلاىلعتأ» هاهقأو اوواهيلع

 كلذد,وامهنبدرمأامهاعف همة: ىلاا مواسم 5 سادرمريم الا ار فر هموأش أ ىدهمضأعم لد اوقلا

 ىدح ةذدسو 2 اق تاكقلا 5 ىصرو فلا برضو لان هطاء_دولعف نامه ىلا اموال

 هو+أاذ) و سران فا اىلع لمس رغناك 0 ىحلا ىف عام لك ىلعافاثو هلا تاج اتحم امإعق

 مك ىلطهدالناس كا! مولات نصت رع تاكو ينل ليسا يايا

 م 5 نمةعرل بطخدقو هه دصوهو تداث نبناس> لآ د ترعلاءارمأ ن نمريمأ هراوك ن كورا

 كد ؟امئلث هموق نم هعمذ_تأو تاحأف ناط مى سس ادرعم_متاج نمو هناك عبجاعدف هموق

 ناكمن دجى هلع .ءاانفنا د ىلا لضو ب -راسو مرملا انة سراف ةامعبرأ كلرتو سراف

 الفمهزاتمىلانابرءلا فرصناو هسرعنح وذو , متالولا مل لعو سرع !لدحالن رفا !لك تءاحو
 ىلا لة دو ه٠ كل كرا ايتو الوم نلع مارلي تورم تمل قى أرهم> ىلا س ادرم لدو

 انيلع مسه لاق بدرغأب لالا اذهامسادرع لاو ةماأس !ايدأن هودرزلاب عردةموهو ]در ٌءواَمْأَدو

 ىع#ت تب هل ناك |ادرمرمهالا ن أ عقول اء ذه ىف تدسا ناكر ٠ سر 0

 ىلا ه>وقو سرا ها م هن ىف ير كحرو نا من ىثد درس للا | عبعمفاهنمن سحأ ىلا رلاىأرامةددوم
 ىسكرفناس> همز هزعو ب اغىتحاسادرمدصرب لولار اصفايزاخد درو هليقب لف ةد دهم بطخخو سادرم

 55 رغناكو لا. .ل|ىلاطرالا هم: برد وتاسرفلا نم ةعاج لتقف ناطق مل لا

 ةموقو لل اان تاؤفراسملا فدعد اىداعه> را صنقلاو درصألا احرج ”ولا.خ ةئامىفايك ردقءوخأو

 1 تبرغر ظناطف ىلا مماوقا سو سادرم تاه د ءذ ان لا تاع ادد هدفابو ىملااو كام

 ا اناقدنسأو اذيحاومهن ةنوعلما نباأب لاقو لالا موس. نأ ىلع حاصو باوصلا ن ءساغلالا اذه ىلا

 0 ان
 ال



 01-0 1 0 و.

 اعامثاك-!مناكورمدنك“ كل[ اهل لاقي ماظنعلا كول لا نم ك1 منامزلا سدة ىفناككمنأ(اضيأ ىنتلطو)
 ةلاج و«:بملا عدا ةهفارك : ذادلو مرد لاح ىفىلاءث هننا هقْرَو دقو ريدك مرهم هذ -اواعانمامرقو

 برق نيس عسر مهلا نم خا: نأ ىلاربكو أثنى ىرارسلاو ىراو-او تاءضرملاو لبارقلا ىلا هلكو
 ىلا ل هاو نيذ_ثالثةدمىفهءلاجاتعامو مهرغكو مهتءبرشهلعف هذي دوهتلم لهأ نمانهاك هربأ هل
 ساا<وءاناعلارظاتنافوصومافو ل .ذاهدفافراعرامصو هتركف تكسو «-:زعتسوةورههنأ
 راصنأ ىلا فرسااب ب رمضااو عرلاب نهطلاو لهنا بوكر هاع مه.عأهنم كلذ ءووأىأ اراماذء كلا
 ارامجراصقبرملا تاوبأ فرعوءاءشالا عرج ىف هن امز لهأ اذ ىتح نمدس رشعءرع م ةاعاصشاسراف
 سراوفلا ىلءتاراغلا ندد و سراف فلأ ف بكري ص:ةلاو ددصال ىكراذان اكواد رمانا توا دنع
 نم ةسج ىلع كلا! حاف تاب اكسشلا ه.بال همق ترثكو تاداسلاوكوملا| تاني بو قرطلا عطقدو
 هول ماه هل رمق مهرمأوهوفتكو تب.عىلءنالّءلامس-43 تاكا اذه اوكسم امه لاةذاو رف د مدعلا
 هل تك هضرعلان ملوطلاال و ضرالا ن مءام»لا فرعنال ةعات ىف هزكسو دود ولان عب اغىدس

 هدأ ىلع ب.هعريصف «ةلط أف برت ىفاوعف شو هيدم ند ضرالااومل.ةو كلم |ىلاءارمالا مد ةةفاسو.
 ةكلمم ىمرل ىلع بيت بر راهناا عاطامل هةذع يرق هيريضر جئانوهو لدللا ىف هيلع لخدو ماي !ةرمثع
 لدا ةريسمو ةنعم مهفقوأو موفوساوص»د وذالوفا او سواد وهب د نيدأو ع نأ هلاحررمأو هيدأ

 مهل لاةف ماو ةء تريصقف هتك-ام ىءرك ىلءاسناح هنءاوالوتقم مهك!ءاوه-و نومدةملاو ءارمالا
 همالك اوهمءالق هلذم هءتاعق ىفلاطن نمو ه:هرك [ىنعاطأ نذ مك-11لصحام جتسأردتل موقاب بيغ
 ماب حرشو مدرك همدم نيد ضرالااولءةواذك اه نب ارامكام تنأا ولاقف مهم شطنأ ه:ءاوفاخ

 علو هوعاطأو مهلكهرومدح أف لامملاب مهرغو ةمنسلا علما م مباع ماخ هنا مش امقلاو لاملا جارتخايرمأو
 ىهنو رمأو م-و داءملا هدعاطأو دالءلاهإ تنادن عئاطلاوئداعلا نأ رعلا اشمو باّوذلا ىلع

 ساسف حامصلا ص أ ىت> مانمهذخأب ملوأب وعر اعزف ه.ةنافان قر همانم ىف ىأر روش سة ده
 اذهىلاو درمسف مه لاس نيم دف أو نب ربهم اب اعد م ةرسدمو ةنعم هي دب نيد دو :لا تفقو وىبركل ا ىلع

 هلبلحا ف ثكناو ىمادقىدلاون اكتدأر لاس فكل | ابعأ هتدأرىذلا مانملاامو هلاول فمان ا
 امشيمف هذم تفض دقو رح اننا لثم تلا شع مانعلا عممسل اكراص ىت> ريك_دلَضا اردق ئشهنم رخو

 مهضعب ىلا نوريعم ارا: ةايوعرماعزف تومتناف ىنطن قش هيلا ىد رضو ىلع مسهذا هرؤ تهابأن أ
 ةوادعلا عةو كب أن مدولومىل-علدب ماسنالاا ذه مظعلا كا اهمأاول اق ٌمتاوملادر ىفاوركسفتو
 ىلس ء] لاق ني ربمملامااك بروق عمت 5 ماسنملا | له بدسن هذه كرد د كءاعروظدو هنو كد

 ريصق لدخدو ماقو مهبرضو مهيؤرفنفاذلع اال انريخأ ام هلاولاقذ بذك اذه ك-اوقفه:مفاخأخأ
 اذخامأ لانوهد.سع نه نب دءعرمأ ةرهشأ ةعبس 4 الماحةيراح نويفدجوذ همأ ىرارسريتخاو هبدأ ْ

 اهاترغينأادارأور كا !ىلاا وبا هذواس هدي نماهاذخ أذ اه اًقرغور ها |ىلا اهب امض ماو ةيراس1 اهله
 هباغلاىلااه ذخأت امغاو هي راجلاه ذه قرغنْئةىالالاتو لامملاو ندلاة مب دباهادج وذاسربلاارظنف

 ةياغىلا أنما هجوتفراب دلا نعادعب ىتىلاساواماي أ اراسسو اها ذ تأ بوك صد رعت فاسمب شدعتو ٠
 لوق.امهممدحاو لكراصو امم مضر غاوضق,ن أ ىلع مح أر ىنفتاوراهمالاوراسثالاو راصثالاةريثك ٠

 مهسضعب ىلءاومل جو مهفو.ءاولل ف نادوسلا نمس انا مب عاطقام مضعت عمافاتضاو كم ق لدفأ نأ
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 هن 1 ونيف يرفو 20

1١ 

 1 رومزلا تنغو لومطلاتقدو تيلارومىكلالاهاطءأورهاوجلا هيف ىذلا ب ردتاراض-حايردوج

 نم ودم اه_مضع عماماتأو ادحاوأ.-ثكللااو وهرامدو تنم | ىلع لخ دوح رغلادوتءتهظتناو

 ىح م-مه عنتع وهو هنو.عراو ازبلوةئطا_الاردوح تاطترك اسسءا!|تراعق كلا !تامُم مادالا

 نيهئاقد:.ااطدخ قودو فاقوالا هل ,ةرو او دلا سك !اربق ىلع عماح ءا:برمأفاناطا .هولع ف ىذر
 اومءاراصو هيةراملا تءو«دقواعماح وةرفيأ ىدنطا_تاملف ةءناعلاو راح قرد وح تدب ناكو

 اوهاقأف هرم رب زواهءاسو «-:ذعمرب زواسه اسس نيرب زو هن وخأ لءح وةدءاكام ماقأوةدردوملاةراح

 هلك انرعىذقن ل-ونلالااذ_هىمىلاىخأا» ماسل لات ا اس نا وداد زريغنماد_>اواماع

 دع أنو هل 3: ىح عنص: فيك و لاقا.ردوجم ادامد داعسالو ةدامس ح رفنالو ردو نامداحخ نو
 كل تريداذا لاسةفاهب هل ة:ا1 هلل محاسنل بدق ىنم فرعأ تنأم أسسا مماس لاسقجردللاو اسفلت هنم

 لاق كلج ردلناو ىل تاس انوكمو ه_:«هرب زو تن أو اناطل-انأنوك | نأ ىذرت له ه3 ىلع ةا_.-

 ردوملةلي_>اريدا ملا وام.1 سنام هتان رلاراث دلا بح نأش نمردو> لتقىلعاق فنا تءضر

 هناعداذعارادوانرطاخرب و اذةفام_ض لك تواتر ل دةفكب رف: نأ اندارعناانامخأ ام هلالاقو
 دعو ىمىمل سلاف كفن مترد ىنةفامضااف سأ.اللاسقف |ةفامض لكوانرطاخرهحاهأ نالوةدو

 امو طحو ةفام_ضل اهل عضوف هتءب ىلا لا سعم بهذو سأ هال لات ىنأ ةفامض لك أةىفامض لك ااه

 هعمضأ طقف هضم ىدعفهعي_صا نم متاسن اذ ءامل ماس ماسقت همظع عمهم تف لك 1 ملفمسلا

 لجاو هل: ةاو أ كسمأه] لاسة فد رئام بط اف كاءءل لاقو دراما هلرمضخ ماسه كعدونا مندل
 امهامروا»-ممجرخو نينثالا لجو هلتقو اميل افركسعلا مادقامهمراو لوتما او موه هلا نينثالا
 امءاسواردو-اوراتنا[ةنولك ان تيملا د_هقم ىف ةرفسلا ىعنيسل جاو اكوركسعلار باك أما دق

 لاةؤلاءةااهذهريزولاو كلاب لعق نمدرا-للاول او ف وذا مهعزأو ماعطلا نم مهيداد أاوءذرنماوتّم
 ردوج نأ نم جاسلنا تكلم ىفاف وطن اواول كرك سعاد لاقو مهيلع لقأ ملا اذاو لاس مهو أ مه
 نأ فاخأ انأو نئاخ هنال ك1! ىف ىنءزاذبال ىح ميلس أ لقد هنرمأو كما دق حادا مداد راما اذ هو

 همداخ ماتةمؤ مالنا كاعدأالاو ىفنوضرت لد م.لعاناطاس تءةءانأوالو:ةمراصردوحاذهو ىنوخ
 حامملام الاكل | نعت ةكسف جامل ادازرمشكردأو« اراغصواراءآ

 لاقاملاملاسنأدمءسلا كمل |اهيأ ىنذاءتلاق 4( ةئامسلاده.نورعشءلاو ةعدارلا ةل التناك لا
 كيانضر هلاولااراغدوارامك همداخ م1:ةمق متادنا كدأال اوان اطل. دلع ىلنو مرت لدركس أل

 ه-مهادقاودم سانوةزانملا كل: ىف سان سهذوناوبدلا بنو هبو-خأ نفديرمأ مثاناطاسو اكرام
 31 أنأدن رأ لاق كلذ دعب و كمل | ىلء هود ابو ىنرك-لا ىلع ساج ناوي دل ىلا اولد راو بكوملاب
 دال ىءأازةانح واذ ريغ اوهدعف رعأالاب أم4لاَعفد ذهلا ىذقنت ىح هلاوأ اف نأ وز ىلءىناتك

 ةلودلا سم” كالا |تنيردو>ة->وزا راعااول رأو تاتكساا هل اوكف هللا ذ_هىفارباع لءدأنأ

 ءاللاى مسلا هل ثتطحو تء> رما يهنأ ح رفاادت نوطأ اهياعلخداملف ل دءاهووعدتااق

 مشن ري_تأتاسزأ محجر دنا ت ة-ةودحأ هكسلءال ىح هنرسكو عاملا تأ امنا هتكلدأف

 ردود ةءاك> نمانءا|ىتناام اذ_هوان اطلس كلت توكد اكل كااوراتا مهل لوقت تلس رو مالسالا

 ( كذب تاهت امو لولا ميوسو بيرغو برت هباكح) للاكلاو ماسقتلاب
 0 ىغاو)

1 
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 نأردست .الراتمف قودتا حار واستر هلترت نب سلع ان لل اس ب لكلا هيلع

 ىيذؤي اع روهلاب نع ىك رتناك امى :«اضئا ناكول هتف: لوقيراسو جري نأالو سا

 لان هوسانلا لظ,نأ م ل ثس.انامزلا كم هاب لاقاردو- نام 8 هوخأ عم تلهق ام سس

 تناك ام_:ذااالولوءاضةل اذفنو كلذ ىلا ودوح أ عمطل !اتاذ ىف 1+ وذال ىد أد للاسف مهاومأ

 1 اذهدثنأ اراد ةعالا ةلج نم ىتح حاس اووفمأ|هنمتلطد و هنمفاسام ىلع هنلا اريده را سوة ركل

 ىهل_فكامف ىنال 5 اياصسلا ع سدو د دا لمعت رمش

 ىعئلوفمفام اظن أوأ « انوفع ل ئءفاملاظ نكحتنا

 راونامالا باء هراعع او سا ف سوملا- اب هرمأو ىلنع هلثا نع هل لاق ىتح هب دن ند .عنءاوتن لازالو
 جرش فريسملاب كمل ارمأ كل ذدعب و مههر 5 أوكل اةعاججاس ١ 0 طاروسل ادئهيوخأ

 امه تدازو ردو تدءىفالاناوبدلا سطاسالو ردو+ تدب ىلا ىتأ. مو لكراسدو ردوج تدب نم
 نآفاخانأر زوام هل لاقوهريزو الخ ء[ذد .هووذم لالا د هىلءاوماقأ مهنا مه.كلاوةريدعلا

 ردوح لاح ناف فالف كمل لأ ذأ ةمضق نمام أنامزلا كم مان هللا ىمكلااهخأ ,وردو- ىنا#

 اتن. كا نافكلت ا حا أر كلم ةلاح نم مظعأ اهيفوه ىتا |
 هءزعا هل لاسقف هئسو ىب ..ةطساونوك - : تنأرب زون دل لا ظف» دع اولا اءاوتنأريصتوهلاو- ورق

 اهآر ىمهناف هعاسقلا اب نم هماع رع ركوة زر أب نيزتت نأ نم رمأوةعاق فرم ءناستنا ملدنَع

 هناثدح مالكا ىف 31007 أو ل داو كتنمااهنأ ل ءاعلرمأأب أذ كلذ هنماهوفاذاناوةشع

 ادحاو أ ثءاباو تنأ ترمص تفءلا<_ةبوز ىمو كن ماس طخ ىت- كلذ نمئشب ربخ دنع نال ل
 ةنارس ىلاءاسسن همزعو ةفايسضملا لعوربزوا تقدمه لاة رمش !|ه_:مثرث تامناوهنهن ا

 ثيلانن زتن اهتحوزىلا وأ كما !ناكوراسماارخ [ىلاد؛ از سنأ ع مةعاستلا ىفاو دعقو ناطاسل |

 نس تاذ تناكوردو باسر ظذف تنمااب ترمو لاق تامعف هعاستلا باب ىلع اهرفرة زرت ١

 قكثءااهيدت_ثاو هرئاضع أت اكسك-فت ءوهآل اقام مةراظنلا ردو> وة! ريان ا ل اولاج و

 ا كلارا اسعد كا ماع سأالريزولاه] لاف هنولرةصاو مام لاو دولا ءذ-_تأومار 0

 كلا كرمح تنبه ذه لات ىلقع تذخأو ىتءاساس نأ ف نه تند تنيااهذهرزوالاقفاعحوتم ٠
 بلطت امك .طعأ ىتاءحوانأو هلك ريزواد لا ةفاسه انا كو زيكأمملا عم ماك: انأ كد ععأتناكتاف ٠
 كدر غلوص- نمدهالرب زولاهل لاس ةفارا مص أوان امحأرعصنو اةرهماق هناط الا طعأو ا

 فىلسوت دقو ل_:هبرقااد» ريش ء.هحاردو سنان امزلا كل هاي هل لاو ارس كلم ث درب زولا نا مم ا

 لاقت ءهقدن ار 4مقهم لات اههمو امس ل وأ و ىديحت الف ةمسآ ةدنلا كد: اهجوزتنأ كلا ْ

 ةلردأو « لوِتاافل_مذلاهلواسداناهسوزأْنأ وهتهد* قدد راح تنملاو لود قر هم اكمل 1

 حاملا مالكلان ءتتكسف حايصلادازرهش 5
 سك نأ د. ءسأ كمل اهعأ ىنذلن تاا اك او رشملاوةثلاثلاةلالتناك انف

 ةلاواج تندلاو ناصو دقر مالا كلاتكتن 79 ءاهح ورتب َلئ«برقااد» رباردوحنا هرب زر ه لاقا1ةلودلا اا

 00 مح ةلءالا كلت اونا و لومقلا ف لضفلا هلو هتمدخىف ا

 رمأق باتكما او تلو ل_كود- قر هلال لاقو تنيل| بط خر دوجو مالءالازيش ا



 قب ش (هه

 ١ وهو ىن..صفلك !ترصفىمةءلو ىنرة:-اواسااح ناك ناد ع طذاه_ءلعال.ةم ين آراماف

 برضو هب ى:ريضو ىبم سو دل اخ او هي ريض تدرأو سون دل هلع ترتد دما ىد اخ أف مر طم
 اولزرنف ل_-رذئامهءلالزن.ل انو ظدغ كمال لس «ءاعر دقن لو همأد نما :درهو مهن و ىعامج

 ىلء ساو ع رو هما دق ن ماوي ره ىتح موب بريضن لازامو نس وبدلاب م4 ماقف هبل عاولبقأو هيلا
 افوخ هما دق نءاندرهنامزلا كل ماد هلاول انو هورس !كل ىلا وا دو ألو ل هلال عس رف ىمركسأا
 لزنتنأرب زولااممأ ل :هزلأريزوال كل !لاغةاوعح رمح مهرسسك-ةاولزنف ناستثام لزمن كاملا لاقو هنم
 جاتحا الن امزلا كل ماد لة هيوخاوردوجه دس ىف أةواعب رس ىاوطلا | ذهب ىنت أو لر ةئامسم
 و زولا ىيرفايسانمهارتىذلا ل_هفاو حرهل لاقف حالسري_غنمىدحو ه-ءلاحورأ لد ركسعيلا

 ىأرفردو> ريصقىلا لصو ىت> ناثريع نمو دو ىدمو هسو دب ىف لش أاوءاضم»ةل- سر جالسا

 كراء لاتف لعمال ىلا لاق مبدأ, ه.ذج سلحو حالم ريغ نمهيلعلتقأءارال انااحدنعل ا
 هللا قف هفوخ نم شءتراو نا نم هنأ ل-عهدم رئام سناب لود ههيعاسإف هدي ربا ىسذا اي مالسلا
 سمكا ناهل زوو هملا بهذ اىد_.اب ه] لاسةفرصقلا ىف من لاق اسندردوج ل د لد ىدسأب
 فقول لاسةف هتفادض رضحاو هلْرْخه فرش كل لوةهو مالسلا كنرقءوهفامض كل لماعو اوعدب ةلودلا

 لسرأ كلا نأ ىد.ساب لعاردو+ل لاتورصتلا دراما عاطواب دأتم هرب زولا فوق هرو امى انستا
 ىتئام لسرأ مث مت ءرضف ل رةثام لسرأ هنا ُمم_متمز هفال- رنو سب: هءم ناكو هت رضفاريمأ كدلا
 حرهلللاةفلوةتاذاف «تفارض لك أتلهيلا كوع دن حال ريغ ن هربزولا كدا لسرأ حم متءزهف لجر
 ىلع لخدو عاطهنا مم سأرلا ىلع اسقف ىد.س ماكر زواب هل لاقو رعصقلا نم لزتفاند ىلاريز ولا تاه
 نسج نمءركف ريف .5«شرفغ»نأ كما ارد_ةدال شارف ىلعا-سااح كل! نم مظعأ هآرفردوح

 كنأشام هللاتف هااعدو ضرالا لةفريةفهءلا ةمسسفلاب ريزولاناكىت> هثرفو هش: نمورصقلا
 رظنااىلاقاتثموهومال_لاكثرقم مد .>ةلودلا سمك نا ىدم_سأد هل لاسةفريزولا ابيأ

 وهءىح هل لقو هءاعمل ف ىىدم-ناكث ءحردودج لاو هرطاخربخحت لهف هدام كل ل عدقو كاوحوأ

 سودلا ار امخ ن ملح ىل ناه هل ل اتذ مدام ارضخ هكعدو متادنا ب رخأو سأرلا ىلع هإ لاف ىدنع
 ةللاكلتامساللزنف هتلقاعشللا ا ءاحردل لاق ام ساقرب زوان هده سلا لاسف ةل- هل مضحأف

 ٌكمزءاردو-نالاقو هءقاموريصتل ارك-ثوردو-ل ا هربخ أوكا !ىلع لد ماها م سدأ» م ىلا

 ىلاح ورنى-ىداو> ىلاوث ادو مماخاو كرا لاقو ماد _ةالاىلع مهاك ارماةفركسعاباوموق لاف

 نأىدارمدرا!! لاق هنافردوحامأ ور دو- تد:ىلااو وح وتو رل اسءلاذخأو بكر كلانا ٌمردوح

 مهارب ىت> تيءلا ةحاسس ف نود واركسعنونوكم سفالا فدى تدرافع كناوعأن مال ىحت
 ' ةفصفنتئام را هتوطس نءمظعأ ىت وطسنا ل وه-.13ف ريف هنوع :زذ»و هنوصرف كلا ا

 فاخذ ظطالءلادادشا !موقااىأركملا|ل_كوالإف ظالغداد_ثمدورح افلا حالسااب ني دلقةهركسع

 هملع ملسف ناطاسالو كل ماما ل ةسا>اسلاحهآرفردو- ىلع ل_ةدورصقلا علطهنا م من مها

 دازرهلردأو « افقاو هك رت ل١ سا >ادأ لت. لواما-ةم هل لمع وهل مد ردود هم دم نيد ىو

 حاسما !مالكللانعتتكسف حابصلا

 ' لعداملاردوجنادمهسلا كل | اسويأ يجد تاق 4 ابا ادمن و رمدعل أو همن املا هلمالا تن 3 انن)

 هلع
 ع 1
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 ىت.متئاىتنازخنأ اوماعارك اسعاب اقف هيلعناي_ضغ كلا !نأن ظد مهتملكراعوركاسملا ٠

 رادنزادلاا ولأسا لاذ كلذ فيكوا واقف ىنمفذم لو ىلءاطسو ل هفلاه ذه لعق نم لعأ ل و ةلمالا وده
 اسوباب رسك,لو بقت لوةغرافاتءأرفا عاش دمودلاو ةمدمتناكسمالابرادنز انا ل اهتفءولأسف
 أةراس 2 ىزلاس اّوةااوالاركهاا نم ساو ادر لمع 0 مالاكمل|اذ_هنءةركسملا دج نول

 الفنون نين اسي ىلع ب رفت أانأو لبال ل اوطتامزلا كل ءاب لاقو كلا | ىلع ل_اد ملاسو ماس ىلع

 هد نعو صقل اذه ىو ىتأ اردو ناىل لهو تاأ فري نذل سلا ءذ.مارمصق تدأرراسمملا عاط

 كللالاَعْف ناطاس هناكهرادؤوهو نأ! نم هي وخأص اةوةريثك لاوماءاحو دعو كلا
 ىذلاك ع رغنا. كم |لاقفى رجا عةوملعأواوعج رفاعأسواناساو رملذ هو هراظ:ف نأ |اور_ظنا

 ردود مهوخأ ل اقوه نهىد.سأب رب زولا لاف ىلامذ_تأىزلاود نول ا نماعلسر اا اس صا
 نوءضدو هن وا ىلعو هبلعزوضة.ال>ر نيسماريمأ م ل رأرب زون نكءاو نيج راتاذ أو

 اريمأ مهل ثعبا لهل اباه لاقوأ دب دشاي نغ ب ضغو مهقنشأ د ممنونأ»و هلامع_مجىل_عمتالا ٠
 ارمصق م ىذلا نافءاصعاذأ» دمع ىلع لق: ال م1 هللا ناذ ارب زولا هل لاسةف مهاتق'ال موب ىندتأ»

 ردّكملا | لاةةتامزلا كمل ماد هقحال تنأ ل دارم ىذلاورمالا ةةءةح ءرظةتواربب دند] |ريدأ ىتح .ريصاف
 دول اهلر هظأو هب كلد.ةنأ ىنا ٌمهمزعاو ريمال اه] لسرأ هل لاقرب ز واءاربس دتىل 1

 دعب وبل اح نعل أس أو

 لاف ءلدارم هيل فاو هءاع ضءقافاةمهض همزعن اك ناو هءلعلاةةاد, دش هءزعن اكن ار ظن اذ ١

 كوعدم كلما هل لوقب و همزهبوردوج ىلا ورب ن|ن امثءريمالا هومااريمأر مأف همزعا هلا لك لملا 7

 تايمادقىأر لزئاماف هسفن اريك-:م ىجاريمالا كاذ ناكو هنالا نال كمل اهل لاقو هفاس ضال ا

 هن اكو هل م. لرصقلا ىلا نامثع ريمالا لصواماقرمصتا| بأن قىع رآ ىلءامااحامشاوط مهلا
 د.عام هل لاتو نا .ةعريم الا ل دود الحر نوس + نام عرب هال |عم ناك كلذ عمو دأ هملع الهم نكد أ

 اهأ سلا درعاد هأ لاقو نام ءريمالا بنصف ْن هدوهو ههاكب راحورهتأ اى هللاقكد._هنبا ١

 اذه هنم عساف مالكااريثل نذ-:ال شمالاقف قومه لا لثم ع عطضضم تناول اك أانأو ىم ىضست 1

 هآراماف ناطمُ 1 مع ١ وىئثاوطلاب رض تأدار أوس وبدلا به رستعغااب جزم اىح مالك ١
 الب رنوس#لاءآراماف تأب رض عسب رأ هب رضو سو دإ | «:مدخ او لع عقدتاو ماق سو دلا تف ١
 فو.سأ انومعستأ م4 لاةفدعلا اول: ة:نأاودارأو فومسلا أو وهف مه ديس ترض م-ماعسوص

 0س راهاولاز الو همادقاو هز مانمدلا ىف هقرغن و همشهجما وو ده نه لكرادو مهياعماقو بلاك 3

 ٌكردأو «د> ا, لاس لو هيسسرك ىلع ساج وع. رورمهقلاب أب نعاو د_:نأىلا ممر. وهو 1 ١
 ظ حاسس |مااكللان عتتكسف حامصلادازر مش ١
 ا ىئاوطلا نأ ديعسا كمل أس ممأ ىنءلب تلاق ( ةئاسوسأ ادم نورششعلاو ةءداسحلا ةلءألاتناك املفإل '
 سرك اىلع ساحو ع-> ردو-رادسأب نع مهدعبأن أ ىلا ءتءاجو كمل مدان نام ءريمالا تن 1

 نيمز م ماو هدر مناف «ةعاج ونامثءريمالارءأن م4 تاك امامأو) د>أب لاس لورمدقل !تايدنع 1

 كيما كال ناءئءريمالا لاو مه ىرح اكهو ريخأو ةلودلا سمك لا مادقاوةقو نأ لأ نيدورمضم 1 ٠

 ركدموهوبهذلانمىدرك ىلع با ءلاىفا بلا اءثاوط تءأر ريصقاا تاب ىلاتاصوامنامزلا

00 
1 
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 0 و اك 2210 +” وا اوم ل ايي لارقيي ”مدارغم ايش عوضا ف 7” "نيإ 3

1 . 

 اهريغو رهاوخلا نم كلن اًرخ فام عمم نتا نا كن رمأمداخال لاق هنأ م اناذغال ىدلوا» امهأ
 مهمل لافث ىو نم كلا |امد ذأ نيذالارهاوملاج رمللاو دوصرملا جرخلاب ىنأت ًانوأشاهيف قمتالو
 3 ازدناىفناك ام عيمج عضو «متنامأ» ٠ نيحرب اأو ناز لئاىف ار مجو لالا ق بهذو ةعاطلأو
 ْ جردلاطورداوملا ار ال افؤمت نأ همأرمأ و الش ةناز ارناف تءدأ امى دع باب لاقو ردو>م ادو

 اشرف هثرفتو هذل اءاسع هقوزتو اما اعارصقل ل اءذه ىف ل نتن أ كن ادا :لللاموهمادقدوصرملا
 ردو رخ أ كلذدءو ضرالا ف لزنر كلذ كل هل لاقف هعمج نمصلاختنأوالار اهنلاءاطدالوارخ اف
 رصقلاءان رمأو تاو | عما هلا مداسان|ر أ نم ( ناك اماهأو) اوءانوارطسناواواك أوةهعطالا
 اف سشرفد ضهدلاو 1١ ست + ءلاو ضمنت ضءمأ أو سس ضعءءااوراعالاعطقب مهم ضءءااراتست

 نان هماظت جو لكرصقلا ناد. .ىان لاقوردو> ىلا مداسيللا علطم ىصقلا ماظتنا ع ىتدراسمنلاعاط
 نم لوم ءااري< ريظن هل سءارمهقلا اذهاوأر فا 53 أو همأو وه عاطف ماطافه_ءلع بر ْمَتَت عا امتلك

 ا ال لع فلكم ل كل عفو قار طلاةءراقىل_-ءناكو رذوج هن رفق هماظت نسخ

 هل لاقف كم. لوة.مداخلاب اذاو عاملا كعدف ءل تعدو نكسأىدلواب تلاسفرمصقلا ازد ىفنينكست
 لاقفادع نمد رأواك وام نيمدرأو اوس ةءراح نيعد رأواحالم انين راح نيعب رأت ى اتا ص
 ةلسجااةننأو اراطك او راضون ماعلا ودتسااو دال دال ىلا هناوعأ نم نيب رآعمبهذو كلذ
 رادعدملا أو دسءداو أح ندع رأوفار طدوسراوحأو اهفنيع : رأذ فنأو هنوةطخغ ام الغو أ! هنوطخم

 رض اح لات سوم .ااارذقأن م نأ مس لك !تاهلاقف هوم أ ةردوج ىلءموذر ءمماهؤاةردو-

 سَ دانه م41 لاتوىراولاس هلو عسملاب ىتأذانأاهمسنلأةل_حو بأ امسلت ةل_-تاه لاقو

 هب دخأ ساو ردو دياول.قو كءلامملا سدلأو ادوسواض م اهومد_خاواهوقلاخالواه دياول قف
 اولسو ةهج ف هيراوجو الاس نكس (ةامساو هت ناك هارزلا لثمو اوثأو كلم نعةءان ؟ردوحرادو

 ناكاماذهناطا | لم هل ىف مهم لكراصو دي دحلارمصقلا ىفهماووهن كموة-ه-ى هيداودو

 رمق لخدق ناز نان حلا سم ضع ذخأ, نأدارأ هنافد :الرارادنزاخن م(ناك امامأو) مهرعأ نع

 لاتنهلوقل اهدحول» :ايشاومف

 تا.لخ تراصا وان الخ اا #* ةرماع ىفو لك تاء ات تناك

 كلا ىلع ل +دواحو: ةماسومأب كرو هناْر ان عر كلا يس ويصل ل

 ' تمام كلا |لاسةفةلما هذه ف تغر ةهنأْز ازدنانأ هيك لعن ىذلا ني: موااريمأأ 0

 |متن رفا تاخد سدال اأو ءارؤ بسام ىردأ الوأ, سام تعد :فامدقاو لاقذ ىئاز -دىقىااىلاوم

 ملوا متي ترمسك الو تةنالو ه-ةولخهساودالاو ئشا بف م
 جحايصلادا اذويفكردأو يهسأز نمل ةءراطق منلاق:ناجردن!|ه,مم حار لههل لاف قر اسس واحتل
 حاملا مااكسلا نع تنكسف

 1ك ارادنزاخن أديعسلا كمل اهمأ ىنناب تلاق (هث بةلام تاو لا تناك اماف)ل
 هنا مث هيه لق ىلع ماقو هسأر نم هل ةءراط ن احر دنا كل ذكو عاض ةناز ن1 فام ن[ه.اعأو ها اءل_خد

 نهلاقو كمل ار ا 1 ىلا ا هعمتو ىذةىمادق ضءارادن زاد لل لاق

 ا رباك |تءامف ناوبدلا بصفر جرح ملادب دئامدغ سادغو ىقواطس نمف لو ىئاز ىل_ءاطم

 ٠ ركاسلا
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 3 ْ ظ
 لهلاةفكءلاءىجأو هدنعانأىذلاج انتل ران 1 ورأ يدسا لفذئال را ريخالا 1

 00 كانا را ودل ةانانلا ملاك هرطاذهذخ حرلا فال لاقلام كمل

 جاتحام هل لاء ةفا. مضل لدهن <: هاه ربل لاقت عا تت اندحا ىف أدل لاقورحاتاار طاغ ذأو

 يكس دار انيدنب رة ءءاطعأ ةريثك مدغم دذعو مهنا نا

 امضق ىد هدنعماتاف لر ذا ادمكأاد_.عىلاسهذدنا م ارا دنب رشعااهاطعأ ةاريقذالحر ىأرف

 ءلدارم كذا من هنأت متاحا اذهذخ هل لاو لدر عدلا زنك نمد تاىذلا متاح اءاطعأو علا كسانم ْ

 مداخلا كلر ماظب عاملا كعدافا.ت :دلامعأ ' أود نه ه. ملا جاد كام عمم فصاقا ادعرلاهوعاام دا أ نال

 ىلم»تف باطن دى أ ىديساب ا ىدانو مداخل هلر هاف همادق هكعدو كل هاعفد هبهرمأتام عدجو
 دعرابىفر ملا هَل ل امو ارك دعي كيو اكل لةعر هرم اعذب دم برنو أ هدرة كم هرهدت لوذ ا

 كدا, ارمىفاكهرعأف قم امن كد لو ند ردح محامل اكاعدالاقو هأ ةقرص مث را ؛لد.راصاذد

 لاغف حالنا اذهرادقم لوحتالو كءادعأ يديك كنافه ءاع ا ةّدحاو كدالد ىلا نضءاو كفلا عال هناف

 تاقناوهرهظ ىلع سك راق :مداهنا كلر وضد تادنا كعداد] لاق ىدال» ىلارعسأ كنذا نعىدسأد هل هز

 دعرلاهلر غل عادا كعدودءهأاد. هعردو»- 3 الو ىدالي ىلا مو لاا ذهى ىنادوأ هل

 هءراطو هاحو كلذ كاهأ لاةثموعاا اذ- هىرعمىلاىادوأ الاف طعت ىلطا كل, ءءادأ لاو فصاقلا

 تكبوتماقدت ًأرادلف همأ ىلع لع دف نرصأ اوهعأتما «فه.لزنم ل وأنس ارهاظا| تقو نم

 جردلاو دوصر لا جرالنا 1 تأوام_مري فدكو وكلا نم هيوخالى رح ر قاعه را اءتملسو
 هةعا ىلاهذه ىفف كلذ لع ىنزحتال مال لا ةفءاوخأ هم !ءن ول كل ذردوبعو“اماةرهاو+لاو بهذلا

 كترمأ هللاَعَذ طعآ بلطا كيما لاقو مدادللا هر ضخ تادنا كاعد هنا ىو اء ىحأو عنطأ ام كم رأ
 ىقماسو ملا. ستاكو نو.لاطسو نمءالا عبري لو ضرالاىفالزنذ كمل نوف“ ن نا نا

 دقىيخنأاد , هني اورخ : لال لوقا .هد_د>أو توما نام :ةناراصو نوسلا لأ نم 7 .ظء بر و ق١ ترك

 ضرالا,اذاو كلذك امهامم.فانل ة-ار مف تومان نسل | اذه ىف نو ىتم ىلاو ةةثملأا:ءاعتل اط
 نوذناة دش نماءرياع ى ههه ضرالاىفامهيلزنو نينثالا حو فصاةاادعرلا امه جرو تةثنا

 تامال_ىاهوالاسقؤ هئاح ىف هم ًاواسا اردو دامه اخ أانأر رو امهتيب فاموسفنااد_جواقافأ ملف

 0 وناطمشلاتام »8 .:الامها لاةة ناك اراصو ضرالا ىنامميه>و”اطأطف ىئامتم .:أىوضأا»
 ٌثدح د ء ايكاعف نم عا !ةوخامل انهالت دون لسان كو ىناعمدت فن٠ 7 وكلذ لاك املا
 املا ملاك ل! نعت تكسف حان ا.سلاداز ريش لرد «٠ بحلاق هومر

 هيوخاللاقا اردو نأد.ءلا كلا مأ ىذلب تلاق / ةئامتسلا دعب ةريشء ةعساتتلا هزءللا تناك اي
 اكنع نوفعد ةو م>رلاروفءااوهوامكءلر 4 .فهارفذتساو هللا ىلاايوت نكءاورمال اذه هاتف ف

 عسيج هول كح راضو امم وللناس ,رطاو لأب لوح و مكب ءسأنالو اكان رمو
 هذه ىف أن د لوح اونالاناخ أابال و حا د:[أمهريخأو ديعأاد. يش اعدتنحان أ ىلا هل لضخ انو اسال

 !ذيرضالاة؛كلملا مكب لعف اس6 ىف اريحا ناو سأ. اللات لدارءاذب لوفاق هءفاثك نمل اندعناةرملا

 (نلفوةتماناهاوخأ ءاراسإف مداخلا هلر ضخ املا كاعد ويلات :امأ لاف انمز يجرم از خأو اندددو
 تلاسقفانمف فش انمأاد . ضرع ىف نخفانمأ اي نالوقبازاصو اموهأىلااهذذاءولتش مها ارعأر هنا

 1 ن6
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 َْت هلل لاا تشل ل



 فسر ا ل ا ولان
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 / ماا ناش ن فو فوشلا عمار ل ةفروشل دس :ءامه تلا رئاوعن اانا ةدالخأ
 امهم لذ أنه نولو ةءؤديراغااعمم اكتء ءانعمءدقوزونك- -ل!لوخد ىف سغرو ةيرغلاقاذاناخأ تاك

 مهعمحارهل ١ تلاق اند_ةعافو.اوناك امأاهلالاق ةيرامالا عمم ةجاله تااةفزتكملا كل قمذو
 ةنوملءاءاملالاةذ هقار ةامياعزعو تكيوريثكريخم ىتأي نادال دءسعأ ده هد رط د سرب هللا ن كو
 كادلو نام انماعى :ز# الوان جرفت الفانرضسوأ انءغنا نفو ةءهلاهذه لك اردو نيمتأ
 اكولأ تام مو نأ هول "ىلع مكءاالونا هقش امن نكءاوىا دلوامت' !تلاقفكنا اردو نأ مك

 قي |نأىل ىصق ى_مرك أو ئرطامزيخ واربثك اريخ هنم تدأر دةفردو>امأو اريخ [كسنم تءأرام
 مر ردنا عناث تف .اراتيو المضاد اهايرمنو ان هامتم مالكم ||| لوامهماإف كك ءاعو ىلعهريخ نال ماع

 اذهاملالاتو دوصرماجرهاو ةمئاثلا نيعلا نمسهذل او وال 'نيعلا نهرهاوملا | ذدخأو هبارخع ىتح
 اد هل.تءذك لالا هن رافملاد الب ن نم هيءاجر دو امك لاموهاا هلئاوال تا اةئانمسأل ام

 انأ ملا سلا ةفدوصر اجر 21 قام :؛فالتخالا عقر وامن هامه ةف هدف فرعصتن ن وانتسألام

 رهاوجلاه.ةىذلا بردا ”ىدلوا» أمهم !تلاقفةدناعملا امهنيد تعقووه ذ-خةانأ مال ال1

 انأو ىدنعءاكرتا نك-او ةدصر لطب نيةءطق مطقنانأو لاك لداءدالو هةمالاذ هو هأ مهةنهزلاو

 يكن لكر مكلضف نم[ .ث ىناسةوسك ناوةمقللاب اكسس ىضرأو تقو لك ىف هنالك انام كل يرخأ
 يكل لصعن اكوا ىن أ: ا« رفانلا- ىل ءانومل هوايكمأ انأو ىادلوا داو سانا عمالءاسع هدأ لح
 ناك كلملاناوعأ نمْنس اٍثةل- رامهءمهف ةلءالاكملت نامصتةاناب واومالك المقاذب ةدع فلا هنه
 هولاقامو م اهلنا ءءج مومو هقاطلا نم س !2 للطن ةوتقم هتقاطردون- تلد بنص ت يقال

 ' كلما ىلع ساقلا لدحرلا كلذ لن حاصلا يضاف ةودقلاو مالاكسلا نم

 ظ ردو>ىوأ ىلا كلا |لسزات هءممرقا-عهريشأ س اًوقلاهملع ل داءاقرصعلا كلذ فرصم كل ءناكو

 مآ ىلا نمع هنا م نصلا ىفامهعضووام-منم نيجر دنا ذدخأو ١ ارقاقراذعلات 2| .هامروامومءاحو

 ماقأ هنافردو 0 درمأ نم ناك اماذها ميفكمام مول لك فتاد | أرد !نهردوح

 ا ميف مهىتلا تكرالا مز 1 ما ىفاوناك هسا ادعم 0 وسلا ىف مد ةلماك ا
 ى:-رفاسربلا ل ص>|!ةاولام ةيعبااورد دو>الاربلا لس لو اميفأم عم ءجقرغو ترك ذاق لم> ىلع

 عسمشلا ىف ناكو هّدصق+ نكس دكر «ام رك نأك هنأم هربخأف لاس نعد اسف ب رع عم ىلإ ل صو

 " ىلاىم لدخاو ءاو؟ ناو ىرصما, ندع مدخق له ] لاقو هسءاع نفت هدد لهأ ن مرحات لءر
 تاطرح ات 0 اعأر : هم هرك فة دج ىلاالدو نا ىلاهءءرفاسو هدنع مدغن ة دج

 هك اصداذا داو فوطتوهامتت .هقمرهلا ىف فوطءاردو> حارا.ه الد اماؤ هكميىلا هعمول أذا

 ايلامالكلان ءتتكسف حايصلادازروشكردأو « فوطيدمدلا ددعىبرغملا
 ايشامناك امملاردو-نأ درعا كلاااهمأ ىنفاءتلاق( ةئاقسلا دعب ةريشعةنماثلا ةلمللا تناك اننإ
 مكيف هلاحن ءدأ سوه 1 بهاراماف نوطب دمك أد_عىرغملا <. .تاضد وهاذاو فاوطااىف

 0 ازدل لاقو ريان ا س ءالح هسلأو همرك أو 1 هل ىرح ا .عهريخأ

 ا تنوع نار دوال ءامألاقثه.وخالىوح ىذلاهأ ناسف لمر تحت ه| برضوردوحادرمشلا

 1 نو رالو كاكا دل ضلت نس كاي ع نكد اوريصم كلم نه« ىفناسوءحامدواذكواذك امه
 الا
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 اذهذ_-أانو امد هءلع لمعتالأه :ةدص لك انو ني ادد ذص فردوذنع نعو تملا تال ١

 عاصت فكو هللاقذسدوساارك سئ رلااخأع ل ءهن لاق هل .ىلانوك-: فيك لاف «زوفنو جرالا ظ

 ىقدصةردو+ل هلوق أ ىذلاو هتعاج نه نننثا مهام اال انأ حورأ ل اقف هع هدف ىدح

 ملا سلخدو سد وسارع سدئر تهءاحاروامخأ عمد ىلعا ةفئأ م عنص ل رألءالاخ آو هيف

 ثلاث خاانلو ناو أ نفل الاقاريخ لاف كرست ةحاح فتاح سئرانهلالاقو سدئرلا ىلع مدل ءاسو
 نم هبأن اموهذ_+خًاولامملا|: هسقاشلام5لاملا نم ان كتاح 1 !فاخؤانونأ ت امو ه-.ةريخال رسوكعم

 امتأ لوتدوةملظاا ىلا انوكسشد راصوأ5 ءاع طالت اا داسغلاو سلا ف هةرمصف ثارعملا

 درا ت|ناناكت داوددماتل اعبسو لابملاانريتتو اج ملا ىلا عفارتنانمقدو ىألاموىلاماةذخأ
 "لا #نأنإ اردن:لهام لا ةذاذ مهي رخشت لذ أدارملاو ا و انع ع -ربلوانرقفأ

 تاهوانةءضنوكست تنأن كءاو هع ى2نأردة:امالاةذرعلاىلااهد رشم هلأ نأو امدىلا هءىتا.تأتو
 نه. اء تواهّتن مان نيه هدا ريغ نه نين ا

 ' يعي دعا[ ةوةلغملاهق قلبو هطمقت و ةسزلا

 : هلالاةفار اني دنيعم رآب هناعب نأ ةعاطواهم*امم لاقؤ تئشام هم لءفاو تدم ءءلان مهن جرو لوألا
 ةعاساربصو ؟ردوح ادم نان ام 4لاةؤم كرظتنءانمارداو رف ةيئالفلاةراملاقأتءاثعلا دعو

 قودي دع تاره ى مز هرابحاص لأ الا خب كلام لاقفه ديل لءوو ماس ملا مدت

 ردقأامانأ هل تاَعُف ىمزعف مو ءلاهلع ناسف نأ مل ىنهركب ا ءادو ةل نس فاأ ىلعهلو كباس غ ىف هد
 ناكو لاو أو تنأانفمضت تنك نأ نكءاو كلذ, ىضربال تلف كلهم هلاه لاسقف تترد 0

 لافو ىذر هن 0 هز ءاأف او ءنتعأ مهم :ءاىقا تذئظدقو مس مممزعفهدنع نيسااحهأو هل
 ىرطاخ ريس ل-وف لن تسموءى< نأ ف ئاخانأف ىوخأنةى >-اناو ةءوازلا باب ىل-ءىراظتلا
 ناريجلات دب مولخدأ نا ىلن ذأ ض ربه تنك ناو ىنأا ريثل مخ تنأَو هلم ءالاه له ىف مهفمضتو

 ينرواشة ناك 12 تدعيم مشع ىئ ان ءاناآ .ةانتبب ل هفناريدلات دب مواحخ دئئشك الإ لاهو ٠

 بلطافا.راغانأ تنكو سانب ت- ناو مهم لضف»ناىلا تان ولو ةءيطةمعطأ مرض ناالا كأم
 : ةيوازلاب أب ىلع دمة حارو هدد ل .ةأ تاكربأ اذ ءلع تاح مت اهرتذا زعل 2ث لمأ نم ْ

 ماب افعرم م1 لاقر دو مهآر الفتملا ممم لغدو مهذ- داق هرلعا ول“ .ةأدق مهباذ اوءاشعلا د سعف ٠
 00 معمم بخل ىفام ملءبالو هو ةيكك وعم لو هلحاو ا

 تعفرو ار 0 اواك و انولنوءبرأ م-ومأ دقراص ىت> ىل دل تولاتاظ لو ل .

 تالا ماع عار ءالا ثا ىضما!9 لاس د نعنع ءمارك الااذ - هنأ تونلظدةءرصأ اوةرفسلا

 لذغىداو مانو مانوردوج ماسقف مانم وب ءاطناىلاناذعاق ماسو ردوح و مهم د ىذلاو هلاسو ا
 لالات #2 ريهتا|نههءاوحرخ ودول و هوفتك وذ ىف لكل اوالا قف ملف هسراعاونواءتو اوماقو ٠

 حاسبملا مالكا نعت كك حايصاادازروشكردأو « َ# ٠
 هوذخأ اء اردوحناد.هسا| كمل | همأ ىنذلب تاأق )ب امةسا دمة رشعة مراسل الاتناك ننال
 وهوم د ماقأو 3 .ةلاهيلجرىفا اوط-و سد وسأ | ىلا هول رأ ل٠ الات رمصقا ندا اود زحو» هولجو ١

 (ناك اينأن أوالردو+ رم مناك اماذه هاك ةنسدنعلاو ىراسأالاةعدخ متع زيلوتل اس
 ا.ه ت لاهو اظَق .ةسولاردوداناخأن إانمأْ|ن اهللال اتوا مومأ ىلءالخ دا صأ املا هبا 0 ءرخارأنلا



 2 را
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 سك وسو 2 لا 0 تالاف الادار أ

 مداخاب ءام“الان را اءام نع كل اراهد تدوكل ذل دم لات املا ارا

 هد هذ تاج وف هنذخ افاهدي تا جرد 0 ىتن اج رد ااًذه

 تادهب بأ انام لاف ماعطلا عاوفأ نم هيدار ارأئث م لك تع 1طو شدعلا تم لد مافن امش عاهلض

 ناثج ردنا غراوفلا تح راو نومك هذ- هربع نوت ىف هممهطالاة مشن ىغرفا لك الا نم ىعرف:

 00 اورسلا و + |ىأان ام لاقوهةلظفو هت هاذ ج ردنا ى ظفساو هلا اذ هىلءرصرلا

 ىلاسغقوأ ىروض- ىف ناكءاوسىوخأ ىخءطأو قدصتو جرا ن ربحا رخائثا تعحاا]طكو

 مهل لاقو هتراحدالوأ ند ل> رن مريهلتا مول ؛ تاكو هم ءاعال دهيوخأ» 0 اها اوود لك أب ل_هحو

 ا .لانأم وقم !الا.ةؤريلظت ا س دل لوس هن ءاعو دمع هما دقو دل ىلع سك اروهو أ م ؟وخأ

 هتريخأ ناف هد هنا ءأامهنمدحاولاقف ءنماتك فان ا ميفانل عا هريختاهن أد.الا:مأ ىلءانشوث

 امماع سو مادقالا ىلعام 4 اقف هر ءاعالتد محانرذع لمقم هءا اانرذةعااذأو ازءاعابتمقةشأانوخأف

 اعيش ىت> نالك لازاف عود |نم نيف هذان اكو لاك أوادءقن لاكوادءقااممل لاقو مال اهب اغ

 ىدعتنل لان اخأ امآلاةف نيك اسملاو ءارقفلا ىلعهات ةرذو ماعطلا ةمقد از ”ىوخأاب ردوحا مك لاس
 زاح مف لك-!نالوةءارا صو: مهطالا ةمقءاحرخأت 35 هك. ا أمك :ادءاسشعلا تقوا ١4 لاق فب

 دازرومس كردأو »و جرن اىفابطد هماللا-ةفنومسأاادر حد داو لك ءام_ماع '

 انما مالاك- | نءتتكدف امصلا

 صاخامملار 0 0 اال اأتزاك الف

 اطامو“ جرم نم 2 أوةعاقلا لتدءاسملا دنعو جرحا ف نومك ى اح ةماللاهءاددلا نسا

 تطش هءا:6منووعل|تأرت اء داق ءا ثعلا تاه همالل ات هيودخأ نبد س ااآ# علطوانول نيعدرأ

 اووعطأو اودخلاتءاشعلا دعوا أوه 1 7 را تدل ثنو ت هنود ةرفسلا

 ىذلا اواهنماولل ف ةتايولح م جرخأءا ةكاادألا واهوقر ذو ةمعطالا ةمقداو ذخأف نيك اسماوءار هلأ :

 1 رة دسالا ل اء اولازامو كا ذكر وطفل اموب ىناث قو تاريخ اءومءطأ لا م مملضف

 برغم ا ىف ةفامضورهظلا ىف ةفامذم مو عسل ىف هفامضات جر انامخأنارمالا ذه بنسام ممل ل!لاسلاف

 هذه ه:ثأ نبأ نءو نيطال سأألهذأ اهو ءارةفل ىلع هقرفد لضف ى2لكو تادولح جرم لءالاخآىفو

 ءأ ارّمغلا ىلع هقرفد ل-ضف يش لكو تاد ولاد - هنعءوةفادهاةمعطالاهذهن ءلانالا كا

 ىردأال هتاوهوخأهلل او حاد امالو طم هل سلو اران دقوب الو ادمأ اة ىرغ شي ارثالاو نبك آسسملاو

 امومأ ىلع الخ دو دل -|ام4اريدقا: هأالز انريخال هل لاترالا|از ه5 ءاه 2 أ نريد نم فره له ن نك-او

 2 منامداخن متع ءاطو ةعاقلا تا دو ارشاامه تل اهون اهئ احن ملاذ مأاءالاقو اههميخأ تاغ غءق

 نم ءناام4 تالاف ى ف 4 9و ىدهطت ل تنأ ونعم !لااادعات ا الأةَو هد ط-ةمهطاا +4 تدرعخأو

 ربه ايام هتربخ أو دعرلا نم تلطااو دودرم جرا ناام 4تلاقف جرحا اذه ئئىأاهلالاةف بردا
 نادعا راصوامهتماعف كلذةمفدك انءلع ن كو اننمأ اد موةكمرسلااهلالاةفرساا|ءتل امه تلاقو
 ماس لاق جرد ةةسبمع ام كب يش دنع مهوشأودنام امد ىذلا ثلا ناحر #«رامهيدا»أ



 9 ظ
 هءاعأجر 1 الزه ىبدطمت نأ كم ماع مث هلق | ىلع ثدذ#ى دامس لاق# َّى ىقوهسلت ميست لأنا ىهستالو ذا

 0 الاربع كلدف اماه نيكد ن نك-اوهانأ ءلاتءالعال ريغ تدنعاتنكواو ل ةح مناخ طمس لافو

 اي مطوزو هدم لك :اذه جردناو لانا شارو دالي .ىلاك ء-رثنأ كان دعو نو انعم ند هت تنأو

 الو كلا. عو لسه س ]م و ع أنريصَتل ءكلدالب ,ىلا كل دونورها اوملاو سهذلانمأن" أم رااح رش

 ق2 لوقتوهمذ و لد ل ع كن أهيل. علا4 ءةبكو جرا ذهن مكلابعو تنأ لكو فورص ىلا جات

 تداطولو هءاطآ اع 3 هنأت ىن الفل انوالاب ىبتأت أجر هنااذه مداخا» ماظعلاءامءالا ن هلرءاعأم

 لاّقون دا ءماورهاوملار امم ءوبهذلانانعاس رمل ذامو ةلغن هعموأ دمع ءرضحأ هنا مث نول فاأ موب لك

 تاصواذاف كرادب ا,ىل اك وت أ ىلا قدر طااَّو هرب .ناق كما دق ىثعةمعلاو ةلذبلاه ذه بكرا هل

 رثأ هللاةةهنلا 1 هنود ساو كرس ىلءاد>أ ًارهظتالو |[ . هناقةلغملا هطعأو نمر دن اذذق

 راهلادعلا ع هد هلع !|تراصو همأدق ىّدمدم دا !ار وأ ىلع نب ردتاط حو لريخ هليا

 نء لزب هلةعراطف هلل مث لوقت : دعاقهمأ ىأر فرم: !|باب نم لد حامصلا ىف مو ىنانو لءالالوطو
 لصو نأ ىلا | هباكر ف ىبثموةلغ.لا ارهطا مكر هن :امثتكم هنأ ارافابباعه>ور ى هرودلعباا ارواظظ قود

 هلعملاو ناطش دعا ان الد كم ا ارواه دخاتدمدأل هل عم .ا|كرتو نيجردناذثأو همأ لزنأو تملا ىلا

 له ىئأان اك لاقت الذ دا لاه دم نول هب ءاع بعص هنافردوج نم تاك امامأو د تاطءش

 كتمطعأانأ لات ىعو نم ىب ب اان تلاق ىد رطل! فنيل أست ئشىال لاق ناسمط تااتئابي امىاوضأ

 تلاةوؤترفا مورا دفا لد ءطعأو مول ىف نانرا دن امو موو لَو راشد 4 امرفاسأ املءق ١

 قلاسان رصف ىنادرطواهاذخأةاممسابب ىرتشت نأ اندارمالا تو ىماهاذخأو ىلإ اركمدقىدلوأب

 جرخ اد - هأد,أ امه ىلمدت ؟رة تق تع لأب لءلعأم ىمأاب لابتة عوملاة هُم نم مقدرطاا ىف ا

 هل دف ند كدي زيو كاع ىضرب هتلادممتنأ ىدلو اب هإ تلا فريئ ؟ر بم اورهاوج واسس هذ تا الم ا

 ىمأاب كبانمدر ماس لاقو دهضف ءاعربغ نم هعوملاة دشن هدأ ىناف اثدعاشا تاه ىندااب مق ٌ

 ناجاست>أالو قوساأ نمءارعشا جاستحأالو ةعاسسلاءذه ىف كلهردعحأ انأو هنءاك أت ئذىأ ى 0 ا
 لكىدلوا ت تااةةناولالا ء-.ج ا ردا ىف ىءلاقف أش كءمةرظانانأامىدلواب تااةف مي كم ْ

 امضاحدو>وملاناك اذا امأو ٌئذدلا لقاب ن اسسنالا مزة, دوحوملا مدع دنعف تقدص لاق دس:رضجئث ١

 ىدلوأت هل تاق نب تشتام ىاطاف دوو ملا ىدنعانأو بمطلائدثلا ن لك أابنأ ىمتشن ناسنالان اق ١

 نمىذلا ىعاستمفرعأ تال انك ماقمنما 3-هاف ىمأا١لاست# نمد هعطقوا نه« اشيع ا

 كماقم نمو لفل ةملازرالاوةرتا خارفلاور هلام كلا كماةمنمتنأ ى ل لاو هزه ينمهطأ ى ماده ١

 لفأ|لسعلاو تاريسك- !ابةفانكتلاو ىشمما ململاو ىشضا يفور شناو بدت اعرشلاو يشمل ١ ا
 كل ىرحْئىأه ونهو هكينلاب ةأاهمنم رم م بز سروال اطقلأو ركس |او

 ناولالا م.مج فر 1 كلن ذا تلات فاندع ى 0 !تاةخْس أنماهلاقذ تنندالا اول-<2تنأ له 1

 ىذلاع-. + نم كمءطأ نأد.ال ىتامحوا4 لاقفاوذطينأ فرعي نمر امم ىلعردقب نذةرخافلا 1

 جراب هأ تءاش جحر ىلا تاهل ذأ ءثرظنأانأام هل لاف هعاب لاف كمر |

 عج اه ب وخأ هنا تح تن" الءانوكت جر ل رامدو هيد دع راسم هب | اهم دقو اخراق هتأر 9 همس و 1

 7 0 هماتئاسةقورلا



 يم د راو ا وبا ا دلو ا لا هد

 ٠ هل
 لا:ة مارا هامأى دلو ا. روعلا م ثكل ىصهضطغت ةر كت دلو لد ىدلوأم تااقؤ سامللا ريغاسرباع

 برص هءاعلزتفهون رضاق طاغدقتل او تعايد اهدى 5 امو س انءال اىلذ الق تةدص

 بابجراخ هومر هوهثدو هر# ف امش ل هقاعوو رضفزتكلا ماد خ هءاع تدمج اورطاارطق لهم

 هابااترحو لالا ف نر هملاهذ_خأ ب ايل! راخ هومراماف تناك امكز "لان اونأ تةلءناوزتكلا
 حاسما مالكل نع تتاكسف حايصلادازروش كردأو « تناك اك

 أرفف رغما دمصلا د .عماقالوأ ناك كرها ىرح وتاوالاتةاةذاوباءا |جراخ هو هروزنكلامادخ

 اهلك عن اولا تلطدأ هألاغق نبكسماد تاعْئثىأه] لاف هتركس نماكتو ىافأ تدر دود ىلع

 سامالاالا | مباع تمس مل ىتسأ مما ماض أد تراضوت ل: وطةملاعمامدنو يدب عقوو ىأىاتاصوو

 دقتلاقو تحاصاوباذاو ا.ميلع فش ساءالاا4 تارت مارح: روعلافثكناف ىدموذفت الل تل اف
 ىنو»فدو توما ىلع تف ريم تح قلع ىنوفرمض مهنا محاوف اكنب أىردأال سان ىل رق هوبرضاف طاغ

 اسال تهلخومف كفن تأسآو ىتأ سأدق فا تال تاقامأ هل لاسةذ ىل ىرحام كلذ دعردأ لو

 الق لاسلاىف ني دعا ىدانو موءلا اد لثا لءاقلا ماعلا ىلا ىدنع ميدل >نكماو دارااانةلمانك
 ىهدنع ماقأف ساف هن. دمىلاامجرو لد دح أو لك ب كرف نبلغ لاب اه-رو الءاقأب اغ ماهالجو همنا

 فرغ اهل لاةةموماا كلذءاجوة:سلاتغرفنأ ىلا ةزتخاف ةل> هس:لد مول لكو بمط برعشو بءطلك أ
 امث ر م نيتلغيلاب نيديعلا أرق: دملج راخ ىلاه ذخأف مذهل لافاني ضمافدوعوملاموءلاوه اذه
 كلذدعدواي دْغَتفةرفسلا ىنرذملا جرخاواهاشر تو ههنا نادمعلا يصتق روخلا ىلاالصو ىح اراسو

 كيو نأ ىدارردوحاد هل لاةوروذأ | هلريضحأو راذلا دقوأو لّوالا لئمحاولالاو ةيصقلا ب رخأ

 ةيصولا ظفاح تنأ له هإلاسة:ةمصولا تن نوك | ةقلعل انيس تنك ناج املا ىدمساب هل لاسقف

 ناو كان: نأ اهدارمو كمأةرودىف دصر ىهانغاو كم2[. !نأ نظن الو بدور اتم لا :لاو

 ىنرقر<عنأ نذ-أ تطلاغن الاقالو:ةم لو هربت طاغناةرماو ذه ىف كاف امح تءاطةرم لوا تنك

 داصرالالطدأو متةةاف«ةرطو باءلاىلاردو بم دف رهنلاف شنق مزعو روخلا عضو ىف رغلانأ م

 ىلا ةنوعلماد كدلوانأ نبأ ن ءاس4 لاقى دلواناءسرعوإتلاستف همأىلال_-صونأىلاةمملا

 سايالا تهل ةنوعلماد باخ لاقو سامالاريغا ميلع نرد ل ىتح يدع ش عادتو هعداخت تاءعف

 نيوكحلا ىأروهروصةملاىفأ غئش نتءد لفانا.هكسهذلاىأرو ل_تدف حورالءاهشتراصو

 هسأر قوف كل فااةرئادىأروهر دص ىلع هاه هاو هءمدا ىف متاسخناو فما, اداقتمادقاو لدروُدلا

 هنودان مادخلت اراصو هل تدي وذياذا برج و هلك ماو كلملا» رادو حاملا ذخأو ف.سلا كفو مدت

 ةءزعل !لطيأت ىرخااىلا لصوو زتكملا نم جر نأى ناقد ةءوذا الزت لوردوجا» تمطع | 4 تدنه

 اهيقو نوم |هذم علطن لوحو جرت ارضدحأف سافةذب دمالخ دوامهامكر قنيّدلْعمااياعجرو اهادرو

 نم كداليو كضرأت قرافتنأردوجاد لاقد.كلارءعىل رغاانا مث جردنا ىف غراوفاادرو اهريغ

 ”كدارم
 اك
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 . لاثتهالاب هدصر ثاط.أاذا كنا كل دةدهناف هتفل اخاذاامأو ئنكيلعىر<الوذب رضلاب

 مأتال
 كو أ ئذىا لرقذ عر هةتكى لو سرف ىلع بكار سراف ل جرم هةرطاخرجنآ باب ىرت تح لخداف _

 كرسض.# كر دص هل عمان جرلا كراء زهبو نجلا نمالو سنالا نمدحأ هل خ دبالىذلا ناكلااذهىلا

 ىمدآكل جر ثلاشلا باسملا لدا كل تفااخ ناو حورربغ ن ماسه هارخف لاسحلا ىف عدو

 حورريغ نءاهد” كمادقعق١ ود رضمذ كردص هل عفاف سوقا ك.مريو تادنو سوقمدد قو

 حاس ءاامالك-لا نع 0-2 حا.هاادازرهم كردأو «عدارلا ب اعاا لخداع ت1:3تفااخناو

 ردو+ل لات ىفرة لان ادءهسلا كمل | اجب ١ ابتلاف (ةئامتادسو ا مل رلاةلمالا تناك الف
 هنأ رب هذ تفي و كاع معجبو ةقادلا مظع مس نأ جر ذو كل تفي هقرطاو عسا رلا بالا لخدا
 الو لالا ىعقي هنافل دن ضع ىف كل دو هطعأف كيلا ل هواذاف هنم برهتال اوف الف للك [دصقم
 لوة.ةردوج انأهل لقف تذأ نمثل لوقو دوسأ د,عّكل جري سهاسملا باس. لدا مت د كءدصت

 بالا مف ىنول لق ىمدعأب هل لقو باءااىلا مدق:ؤ سدا لاب اعلا و افل> راا كلذ تنك نادل

 0 كف ام-مهدداو لك نيعل ا ىلع رح الاو لاعُمأ |ىلءامذ رحأ نيناسعث د لخدأف باسملا تةمف

 لخدام“ *]ال:3تفلاخ ناود» ىناه نم د> أو لك ض عمق ك.ددامملادو ل لاق كءلعنامعمو

 كل .اخاحل قف كاراع لسأ ىتج مدق ىنبااي ايحرن تل لوقت وكمأ كل جر هقرطاو عال ب اسءلا لا
 َّى رعذف دل ه_هبرتااو هعاضرلا ى> كءاعىلو كمأ نأ ماا كل لوة تكد اث ىاضأو ىنعا دمع
 اهباع ه.صءاو هذ خخ طئاحلا ىفاقل «مافيس د كذبعةوحرظناو كتلت قب ا.:ىات لنا لق

 داصرال اتلطدأوزوم تاكو طةستوااءام عج عا ىد لتقلاباهددجتلزنو

 ىةروصةم ىرئاغاو هذمئش: نتعتالةزيكعلا لخادان عك بهذلا د لخ دان لس ةن ىلع تنمأ دقو
 بهذلا نم رب رس ىل-ءادقار لدرعذلا نيه كلا ىرتشات انهراتسلا فدك افةرات_ءااعوزتكلاردص
 «-ةءقر فو محاخ هعمسص | فو ف. لاب د1 ةموهو كإ فلا رادو هذرمقلا لثم عاد رو دم ْئدهسأر ىلدو

 كيلع ىبنخيو مد نتف فا اختالو هب كتريخأ أيش ىسنت نأ كاي اورئاخذ عسرالا تاهق ةلعكما يق ةل لس
 ىتاادادرالا هده 4< اوبن أ عطتسد نم نك تظفح لاق ىت>اهبارواثل اثواسناث همصولا هيلعررك مث

 رامصو حاورأريغ نمحاشأ مهنا ف الر دوداب هل لاسقف هميظعلا لاوهالاو ذه ىل ءربصد وانهترك د

 باوبأ قرط» ن«لوةدالا اق مه-ف هقرطو باسل ىلا لزم هْزفكسلا بايرهظورهمل | ضرأ تنابو بهذدق

 فءساادرح وصخشذااهل جرو بالا تءنانرعنب ردو>انألاسةفزوهرلا ل < نأ ف رعب لوزوذآلا
 تحرخو تاوأ ةم.سلادامصرأ نطدأ نأ 3 ىناملاكل دآوعقو مث هبرضو هةنعدو َكَق,عدمول لاتو

 ةءاضرلا ق> ك_ءاعىلو كام انأت لاق ئذىأ تنأ اها لاق ىدإواد تامال_س هل تأ اقوه-هأ
 لاقي رءتف.؟وىدلوتنأت لاف كءاسث ىلخا |. لاتف ىدلواب روشأ ةءدت كتل جو ةربرخااو

 اهدلاعو قالا ىلخالاةف امش تماد» دما اعلع رثك الهنا جالعلاهندب واعد لاطو كنت
 ب ل ىتح ةيبرتلا كف تداح ىداوأب هلل وت يف وةلاملاه زد ىلع لازالورخآ ع 00200 اريثك
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 ره نم رووح نه دنارصتلاكلذالخ دال رم هتاااش عاطان 5 ل تدرفعةلغملان ا كل تاقىلاق

 ةجراب لاقو تفءاارم 1 !- اة نداعملاو رهاوملاق ءلاهتو فقل ن ه هما ىأ رامو هرخافلاشرفلا

 راش اخ 0 : دي ىلا ا نيبامتهضووةع عمل تأم أو 6011 4 : الذل |وءمملاتاه

 برعغلا كول نم كلم نءئيانل ر اصو الحلا س هلق كب 0 تر ردوا نسا اثرا زا د

 كوءدرأ !اميقةرفس تراص ىت> هل متناول ايفان تانج أو همه د د لم مد :هرد نين يرملا ع صوو

 1 ير املا مالكا! ن 2ك 9 حام ىفااد ازر م2 لردأو -3 1 اًوَدالو لكو مق: ىالو» لا

 لعد 1 فرذا نأدب هللا كليا اهمأ و ماطلع (ةئاوسلادءرةر مع ةئلاشلاةلم ءالاتناك اإذإل

 ى- مم : يدع فرعنالن ئاندخ اودالو لكمدت هل لاقوانوأ نو هءرأ ا ميةةرفسهل دمر صا! اردوح

 ىأ :أجاملا ىدم_ساد هللأو هللا ةفريخ أةريغ نم كا ءلاهرض نوفو ىس مشتامأت !لَعو ةموطالا نم

 ' لكالاالا ”ىلءامانأو كلاب رطخعام عج ت اهذ دن عىنا أقالف أش ورك الو ةمعطالار اسس بحأ
 مالا ن نمش ىرتثبال ىف غااو جرنان م لك الاو هاد «سرأب : مول لك اًموهنم رمش ع ه دنع ماقأ هنا مث

 01اق قرنا نان نول انف أ ىح ردا ن هدجاتحيام لك ج رخو عطبالواشدعالو

 أم-ثمو هعمماةؤلدر دروسا اريل "معنا عر 1و دارها ذه تاناس ترد لات لتقل ىداملا

 رهظلات قوىلا نب رفاسسمالازب لو هلغب فر غملاب ؟روةلغب و دوج سل ةاهنم جرخ مث ا. داارخآ ىلا

 ىاودننراش ًاوامهلاوروكأ ادع ناملزنفردوجا» لزنالاقودهدااد.علزنف راح ءامر+ ىلا الصوف

 ل وأ أواوم صدق ةمدخ | هه دحأ لمقأدوالءاقاب ام 7 در ط نه ددع لك جا ارو نمتاة ملا | طخ أ نس دمع

 1 راموس راما ىلا :أاسعودت اسوامهرئاد ىف عطوو هم هللا ىف هشرفو شارف» ىل اغلا

 هداح ساحوىل ًافردوج اب لات لاقو فرغم ا ماقف جرد ايءاح 16 او ناكمسأ |امسمف ند للا

 نمازاصفامربلع مزع هنا مثنيقحلاذخأ كلذ ف بواد دذتو ماءطأ|ن أجر لنا نمد رغااجرخأو

 اراصفناقلا قع ىحا هرياع مْرهروهو نائدعَت سامهوأت جرا ايندلا نيه اب كاسل نالوق» لءاد

 لء.ةنأكداماسيندلا نيهك . ل ةااه-مممرهظف |موعطق ترباطةراعطق

 منو كدفاتنالانةذ لور هلا زنك حتة ىلع ى انها اكل أوأاكةرحانأ ىدارح لاف“ هىأائف

 لظة,نأ د-أردقد الود ن-و ىلع الا متفالزنكملا نافدامصلا اردو رض نأ طرمش نك-ازغكل ا كل

 ىلعداد هان اكراقنت [مكهمسا انههوهو هبت دس دق هثاو ١. دئدلاا لا.ةذرعنردو>الاهف

 عضووةر#ذخأو ة صقل ىلع اوا«>ورجالا ةءأا نماحاولأوة 4م صقر ,نأهنامئامسوقلطأوزنكلا ف

 روغأاقاأ اوهعزءلاولت أ| ًاردوحا» لاوروذملا ريضد اوراس: !اام.ةدقوأف ةدحاو هنفناهدم ةرامشامف

 لدار عا هل ىدح ع ةدصذ نك مل كلَ نأ ىدارمو ةعزعلا لطمتف ماكت !نأردقأ الةعزماابت أدت. ا اذا

 دلل تاور هءانأ ف كروصلا تم اأو تعزعىتهىنال- ءادإلاف ىناعهللاقف

 قراطاو هدمربءأو هقيؤض 3 ةرط هقرطاو باسل ىلا لن ان دعما نم نيةةاكهذندملاب أايردقىهزلا

 الث و عمم لذ اناهضءبءارو تاع 2 م ةرط تالث هقرطاوه دمريدأو كوالا نم لةثأ ةقرط م ا ||

 باس 134 مزن ع نئاداسصلارد دوم نا لتفزر ل<نأ ف رعد لوهو زونكلا ب اي قرط: نملوة»
 لد ءهلدؤ كسأرى هرأب ىد> َكةزعدؤ ل>رلا كلذ تنل ناكل لوقو ف, ءسو دب صخخ# كل جر 2و

 أ ارحوررم- غن ماض هارتة دمدعب و كد نمد عقو كد ريضو فم ..لاب هدب عقر ىم هناف فعال

 اان
 ا 4 /



 ار

 ىلا ع.برتىت-اهفرمصتل اهأر اك مأ ىطءترانن د فل كرطعن نه فورص!نأث نم ناك ن اهةلاطا 1
 رانيدفلالا جاحأب تاحلاتر 00١ ةرهشأ ةعرأل ٠ .ةع-رن تمغنأتذأو كدال,

 هنيدىرح ىذلاباهربخأو همأ ىلا حارواهذخ أ فراشيد ىاالا هاب خاف كءمحورأو ىادةعاهك 5
 0 اءاممقرصاورانيدفلالاه ذه ىذخا4لاقو ىنرذاا نيدو

 ىو ىرلواب دلفتما اقف ىدلاواب كى عءدافربثل ريخ ىل لت ورهشأ ةهرأ.غأؤ فرغلا ىلا

 تالاف هلاحانلز كدت راصو سم الحر ىف رخااو سأب هبا هظف نم ىلعام ى مأأن لاف كاع فاعخأو

 0س صادر حارسا عملا ا مود ؛ هزءأ ىداو أب هعم حرب 1ع هءلق فطع» هيأ

 روظلانهرفاسو هذ ءلاروظ ىلعبكرذ ىنارو بك رادل 0 :لامك تروا لا

 ئشاناع ىجم نأت يد: كلمأ جالا ىديساب هلاقف لك أ ءشال رغملا عم عمر وردو> عاسدفرم هنلاىلا

 جرا لزن لاق م ردود ووه هلءياارهظ وفن ءلزن مت لاقع انتل لافت راطااىنهلك 1

 ىهتشت ئذىأىل لوُمت نأ ك ماع هننأب هآلاتن اك : ئدىأهلاقف ىاا ىسبتشم يد ىأ لات مهلزنت

 هذه ىفىدنعانأ ردوج لاق اممطأ» تت لاطاف لماع وهام نيرا نثدعل نيك سمان لاقاءةدواشيع لاق

 بت لاق من :لاق لها اب زرالا بحت لات عن لاقةر هلا الاس تأ هل لانقف بط ْئدلك ةفاسلا

 نو:كوه ل - ه هان ىف لاق م مانو نب ريشعوة عب رأ ماعطأا نم هه ىع« ىتسىفالفل|نوالاو فالغا !نوالا

 تنأل هى ةكمهل لا امو نك لق نكمل خا طالو طم دنع امواه امن ىتأ |ةمعطالاب ىل» ىي نأ نم

 نءان جرخأف ردنا ىفءدب ططوردوداد ك.الج م قرشا الاقفأ ثراظنأالو ناوالا ين هس ٠

 لازالو باك مؤ سهذلا نم انت عب رخأقو هرم أنه دي طع منان نار 2# ناّئه .رقه.ةتهذلا ْ

 ردو>-تمو لائكااو ماةلاناهر ك ذ ىتااانول نب رمثعلاو هده رالاربرخأ ىت- جرن هجر

 ىنرذملا كعضفيطت اسانواذطم جرد اذه ىف لعاح تن أئدتتساب , لاةف نيكدما» لك هل لاسقف ٌْ

 ممن :لاسقؤتقولا قاهر و مداد مع ىحن وأ فا ةعءاس لكى فبلطت وأ مداخل رود هرماذه لاو ْ
 رخاأفهدب ب طحو جرا ىف ةغرافنوعملاد هروهاك ل ضفىذلاوامفتك | ىتالاك !هممام مميرتلا اذه ٠
 1 ااتان له لجو نيته ظح هنأم" يرانا قد ربالادرو مهمل ءادو" انوا فقرا ا

 ىررأال هاو هللاتائهىلا ارمهم نما :هطقام هد لهر دوا. لاق هنأم :رفاست تعيس كر الاثوستر رو

 ةدرم نم درأم مدى 311 نأ لكو دواس لاش زف كلا ل ماك بح رول ءاق أ لاسقف ا

 برة! ىلاارفاسواكر ماها وه ىلع تثمر ابان أت ند تماو ة:دد'اسسممويل|قرفاستن + ١

 ماد[ ةعيزأةدمدلا لا هذه ىلعالا زاموروطفلا جب رخآحابصا|فوءاشعلاجرشنان مج رخأايسأ الف
 0 ردو ىهتشدأم عسسجو حام ءصل'قنأر ةأس : ونامانءنالز' سس ولع الاف صنىلانارفا.سأام هو

 الغداة .دمإ العش دو سانكمو ساق ىلا الصو سماد مودلا فو جرخلا نمل هجر ف ىلر غلا نع ظ

 باسلاناذاو قر طق باب ىلا لصو ىتح كلذ لازالوهدب لقب و هيلع لس ير غملأ لا هاك م لكرابص

 ناو سأرلا ىلع تااقرصتا اال ى مذا تاب ةجراما 4 لاسقق رمغلاابنأك تف هنا ىمادقا
 ذأ فرسصقلل تقف تنءلا نام كلم تنالاهذهاملاقو ردو-لةءراطفاهذاطعأز مت تل خدو تدأا» 1

 تع رو ةلخبلا تاَززو تَمَنادق ضرالااذاو ك.فهتناكراءفرصناا4لاقو ةلغلا فوق ن نه ير ظنا
 ردوحا» بعتاللات ىنرغملا نا اهرهاظ قوذانا ىذلا شدهجلاراتساب ,ردو بلاقف تناك كض را ل

 ث هل 1 ا

 وتس
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 1 الا ينور رنا كالا *رطح انني 0 كانوا 0

 1 نأن كءالوىدلودالو أ متن لاف بات هيل اهأ 1/1 أو ناككااوناداس زا لاستف ناهنالا نيو كل هغدا

 1 ةرئادب تارول درعا رك عة اسما با اااه ذأ ؟تاآدا ارأ نم تهز فادسأ 27 نأ

 مالنا اذه كلمنمو فصاسةا ا دعرلا هما هلع ال الا للا بأ او 6 !كناوةلعك اا كذا

 ف.سااامأو كلذ ىلءرد#» ضرعأ أولوطااب ضرالا هيكل نأدارأ 0 لمه ءاعردقال

 نحب رخضي هناف شد للا اذ هل ةاهزهتقو هل لاق ناو شد اا مز هل أح هزهو ش هخم مدح ىل2 ذرب - وأ هناف

 م .جرطسس نأءاش نااهكءا«ىذلا نافكل فلا ذرث أدام أوشمملا عسمج لت. ةرأن ع نءقرب فسا | كلَ

 ةرئادلا هوبا هدارأ ةهبىأف سا 00 واهر اان هاف برغا !ىلا قرم | نهدالءاا

 هدوو هب لمىلع تما ذأو هي ل ن 0 مهلا ن 00 اهاهأوةوحلا كلت ىرب هنافةرئادلا قرظتوانعبلا

 ىرابنم له ان هلكن أف ةلءك-ااامآو قرا اف هش داك قارتسادار أوس عملا ىلا ةرئادلا

 قاةهتسا ب اتكدلا فهل سيازخ لاا ذه أن ءزروع ند هلكنا اوهو طرش مملع ىف ك-او ضرالازون 3

 طرشلاب ابننضرف تاك اا هدأ, نأ قدس هن :اقدعب رالارئاخ ذأ اه ذم ىتامأ و زاكآلا اذ قف نمو

 جاطناكمنا كيال وباورجالا كا ادالوأ تت لدرعث زنك نأ اواعاىدالو اناا لاف

 ثوراق د ا ىلا ارجالاكلاادالو أ هنهبرهنكس اورد نلف 01 ؟ل1كلذ م

 ال اب وسر جالا ربا كي قيم انا نس ,مياغردشا ورم همىلاموقطق ةكربلا قاوضعو

 حادا امااكلان 2 كي تنل حامصلادازروعُم

 ال نطاالانيوكدلانأدمعسلا كل أ اسهمأ ىنءاد تاق( هل "ساسة رقع ةنداملاةلءالاتناك انف
 رجالا كلالادالوأ نملدرعتلار 3 وىلءر دق : لو تام اءع حرا موف لاقريملا كل ذ.دالوالاربخأ

 مالغ هو ىلءالا منالزنكلا اذه نات أرذاعو# هل تنرمضق ىلا اك. سو ىف ءأح م مع م 1 بأ واروقاأف

 1 امصتوكم م دل لاك لذورج الاكل ادالو [ضءقىفاس هس نوكم هنافر# نب ردوج ههعا رصمءاسنبأ ن م

 يدتلا تح اص فتككر دوس ناك اذاالا دصرلا كال ذ كا. الو نوراق< رب ىلءنوكد هعامجالاو

 رجالا كل ادالو أ ضمقن هناف تن صن هل ناك نهلكو رجال كلا ادالوأممب رام ةكربلا ف هدهرب و

 ه2 ىمرباردو ب نأ حبات )وان رواق: لس ىذلاوءأ1 ا نههالحررهظتو كل بمصن هل س ءاىذلاو

 ىذلاانوخأ امأواضد | حوزأ ت اقان أوان 0 ورنن 4 ى هروضالا 54 ريأأ ن مهدحر ذوةكمشلا

 ىدردأت ىدو مهفغد قرم عه ىلا هود هن هيف ىلع هعمانعفَت اوضَرَغ لس ملا لاق هنافىدوبم ةئءهىف

 كلا ادالوأ هل :3لّوالا كل امأ ١ (!ةراني ده اقم ءطعد و ذهب ر دنأو هلغي !انخأل ةلربأ !فدحأ انمتاماذا

 | ممم سس لق مهند ًارامأ لاقمهتضبق يذلا ننأ لة ف مهت كَ . ةذ ىلءاوردق, لا نأو ىفاثل نأ اول ةقورجالا

 ردو. أب ن نا كوسأ | همز تد : رافع مداعا اكومأذ_ه سل ىف رغاا هل لاق كو«اذ- هلاق نية ىف

 سامو ساقه , دم ىلا ىمسو رتو ىعواطت لوف ك وجو ىلءالا نو كمالزنكملا اذه مت نأ ل - ءأ

 هل لاقف تاقاارو.2كلاسعىلا م> رو هللا دهءع ىف يأ تءقب تنأو باطقام ل ءطعأو زنك -لاهقو
 2 املا مالكا ن ءان٠ 00 حاملا دازر هش كردأو « ىا تأو أ ىرقر ىفانأ باس للاى د أب

 ىبرغلل لاقاردو-نأ د. « .هأ اكلمااأ وه1:تلاق هئاوسأارمن ةرمهع ين اناا الا تناك الذ

 ١ ة ىذه هل لاقف شنعا | مهمعطد ند كا“ تحرنا او موماعىرجأ ىذلا انأو ىاومخاو ىأ ىتءقرفانأ



 و ووو 1 تاو داع اذه نيكس. 1 كيو 1
 ةلغبلاتن أذ نفاتممنوك آفىالحر ترش ناو لدعلاب ىتمصماو ةكمش || ىلعمراىادب تحرخ ناكأل

 ىلاا.هتيدأوةلغيلات ذخأ تنأوهالجر تر دقورانيدةئام ك طب وهو ةم.هثىدو ما ىلاهدأو

 مكى عفت نأ ىدارع لاى :اأ ست ئىالف كلذ فرعت كنا ثحلاسةف رايد هّئاملاطءأو ىدو ملا

 ةلغمل اذ 5 ىنال ىرجام لمه ىلىرح ناو ىنهراو ىنةةكلاق اتورب رج نع اطل

 ساطغو كربلا ف عقوف ههفدو هفد 5 ةمد_ةتقمدقدل لاف راند ةثام هنهدضو ىدو اا ىلا اهدأو

 ممقك ًأانأو ةمراغملا ىث. موب لك ىلاعت هنن اءاش نا ةمهاد ف تام لا ةؤهالح رتعلطف ةعاس هرظتن اف
 ”الا تامل لاقىدو ميلا ءآراماف حا اروةلغبلااذحخأ هنا ع راتب انام تيه هونولوع و
 ىلاهح وواهدح افران د ةئامهاطعأو هنم هلْ .أاذ أو نيعامطلاءازداذه لاق ك أ رشسدعت هل لاق

 ىنافنوراق ةكربح ورثت رقد ام هل تلاقفا هرب اف اذه كل نبأ ن مىدلواد هلثااةفاهاءااهاطعأف همأ
 اشتأب ةعتصو ذهن لمعا |ثوكم فر ركو مهاضرالام ممرأ الانأ ى مارال لاَ ةءراغملان رمال اعفاخأ

 رثأ عطقنب ىتح وراق ربل ىلا هذ نع عمجرأ ال هللا وفا رعس مرورا د ةثام ويلك امم 1

 جر هعموةلغب بك ارىيرغعاذا اوفقووحارُتا ا || موءاأ ىف هنا مثددحأ ممم قع الو ةيراغاا :

 مها نبأ ن ه4_سف:ىفلاةؤرعنباادردو>اد .كل_ءلع ءاللا لاقو نول نعرف أاهمهتكاو '
 | 0 لمان امل لاق ةيراغم ناك. اا ذد ىلع زاح لهل اغقمال | هءلعدر مث :ىنوقر#ل ١

 لزنوه دعوو ىح لكن يكس سماد لات مكدضفرن1الاتنأ كل ةءقاعلاو اقرت ةكرملا» ذ_هىفاممتسرو 1

 كديرد أردوج هل لاةفرنر خل اناطرقلاب رخأوا ه-ههمتاعاك ىم ل-عاردوداد هل لاقو هل لان ع

 راظنن فقوو ةكربل | ىف موق هعفدو هفتكذ هدد هلرادأ 95 تق ولا ىلع حارو ل ءعشسم ىف انت

 ىضبافوهاذاو هيذجو ةكمشلا هءاعى مرق نيكسمأن هك ءلشاامراهللاقوهديدأج رخأىنرخااباذأو ٠
 لكى عضوف نيتحلا هل تةف نيقدا ثا ءةادإ لاو ةكم م« دب لك ىف ناحرملا ل_ةمر وأ ام همول نك هم هيد

 لاقو يدخ فلام تاذو ني تاذءل.قوأر دوج نض> هنأ مث نية مفامهملعدسو ةكف« قد
 لعا فد اعتلزامتنكل ىتعوتأو ةكم-ثلا ىلع تمر االول هن اوةدش لك نه. هد هلل اوأ لاتو

 اداه راتءام ا نم جر ادآردفالو توما ىسماملا و يضاغأ الا ئ

 كردأو «ىدوربلا نأ شط هو نيتكهسأ | نيتاههقءقح والوأاق :رغنبذالا نأ ُى رم نأ ك ءاعهللأن ظ
 امام الكا نع تتكسف حامل ادازروهُس

 ىنرآ لا لأساملار دود اد معسأ اال اسجمأ ىتءأد , تاق( هن [ةسلادم ةرشاعلا ةامالا تناك اماف ٠

 همعاام_هد>ىاوخأ الَوأاّهرغ ن.ذالا نأ مل_ءاردوداد هللاتالوأ ار غنم ملال ن نءىنرمخاهألاقو
 وهامو محرلاد.ءهجساانوخأ ىدو مبا اودعك أدع ءىمساانأو دالاد_هعممعا ىناسشل او مالسا| دمع
 ما نريصورصملاو زونكلا عوزؤمر ا!ل>ا (ءائرلا او ناكو بهذ لا ىك-ل امل .هوهاسغا ىدوجي

 انا فاءوانوبأ تامو دودوأ أد عدم“ ااندلاووةرخاةعبرأ نو تيراقعلاو نمل اهدرما.ةهددخ نوع ٠

 فالدخا اذنمب عقوفا هان سقف ىتكسااىلاانلصو ىت-داسرالاو لاومالاورثاسن ذل ان «.ةفاريثك اق ٍإ

 رئاسة ءةروك ذمهنالر هأ اوك لداعءالو ن ىلع هلر دقءالو ل. :م هل سدا نيلوال اريطاسأ همءاباتك ىف

 ماطب ىنح ه؟ءاعنأ هذر غانم لكوالماقأ ث امس 444 اذ نو هب لم_هدانونأ ناكوزو ءرلال -وزونكلا 1



 + ل ا 1 4
 ذخأ مون ىناثو مانو ىثهثو ماعطلاهمأتذهظو هزم ىلا حا ارويلوأااهحر فن دغىقلاقوارانضضوا ل

 اءناثوالوأ ةكمشاا ىسرورهلا لاب هذ مىئاوخأو تنأىرطفألاترطفادعقاهمأه] تااقف ةكمكلا

 الانوكمالهةءرطرارووةم ىشمو ةكم_ثلا لمس ْئد هل عقد لورصملا ىلا كل دكلازامو لقنةراثلاثو

 مولا ف نك ملامن ارو فخ لاعت هل لاقوة ضفل او شدعلا هل دهفزاممن ا ءآرردوح ل_دواملفز امان أ ىلع

 كت.اراملفكءمناك اءشثتدطعات نك و لرذعا جاةحكامح ردأ لاةقمل رذتسنأدارافدغفن 3

 ىهت الواشمع ذخ لاعت ئثكل لد مل دغىف ناك ناو ىدكل لصحامهنأ تا ءائراف
 لومكءلعو

 ىلع لازاموةضفلاو شدعلا هنمذخ أو زامدنا ىلا حارف أ .ثاهيفرب لةرمصعلا ىلا كربلا عمت مون ثلاثا ع

 ةكيشلا ىمرب نأ دارأ هنأ منوراق ةكربىلا موملاحرهسفن ىف لاعف قداضت هنا م مامأ ةعءسه دم اهلا هذه

 جوخ هل -ةملار هاف ىلعو ةهماغم ةل> ساالودو إن ىلعسك ارب رغم هءاع ل-.ةأدقوال أرعشد 0

 رج نبااب ردوجاب كءاعمال_ل|لاقو لة بلارهظ قوف نم لزق شك رزهتل هلا ىلعام لكو شكر زم
 ل::ىنتتءواطن اف ة> اح لد: ءىلن اردوصاب ىلرغملا هل لاف جالا ىدءسأب مالسلاكءاعو هل لاف

 فئثىأ كلة جاحلاىد.ىأب لاسق) ىعت أود ىل ىذهةةو ىح اصكلذٍ سس نوك-ةواريثك اري

 نماناطمق هل رخاكلذدع وهعماهأر فذة اةلاأرقادل لاذ فال ىدنعامو كءعواطأ انأو ككرطامن

 ىدد ت>رخأ ىتءأرناف الءاق ىل ءربماوةكرباا ىف ىنمراوأب وقاد_ث فاتك دشو ىنةةكم] لاقوربوح
 معان ىل- رتحرخ أ ىنةءأر ناواهد ريم ىفبذ_جاو ىلع ةكمشا هس رطاف نيدأن أ لق ةعفةرمءاسملا نم

 هلغبا ا هطعاف ةعيهش همءاأب دوه د تراست |قوسىلا ضماو جرخلاو ةلغيلا نو ىتك رئاف تممىتأ
 لوةءراسمفاديدش فال فتك فكل ء.سلاح ىلا ح رورسأا ملا اواهذ_ثث راندةئامُك_.ط»وهو

 هراغتب فةوو سط فاس مف هامرو ه_هفدق ةكربا ١ ىنممرتنأ ىلا ىنعفدا هل لاق هنا ئفاتكتاادشأ
 راعتلا قوس ىلا حارو هكر و ةلذبلا ذ_أف تام هنأ لعفهالجر تجرتن ىنرخملاباذاو نامزلا نم ةعاسم
 لاق م كله ل+ رلانا ىدو ملا لاق لذا ىأراملف ل_داحلا باب فىمرك ىلءاسااجىدو اا ىأرف
 حادو رينا دل ار دوس _تأفرسا أمك, هاصوأورانب دةئامءاطعأو ةلذملا ه-:مخأو عمطلاالا هكا هأأم

 ىدنعه|لاتوهإىذلا سوو ذ+أةراني دلا اذه ذش هل لاقوزامدلنا نم شمعلا نم هلا اة عام تأف

 حاسما مالكا نعتكسف حامصلاداز روش لردأو + نيمون شدع كلذ دعب

 اردوج بساح اما زان ناد.هسلاكللااهعأ ىءابتلاق 4ةثامتلادمرةعساتلاةلمالاتن اك املف
 ارانيدهاطعأوراز+لاىلاهدنعنهلقتنا نيمو شدعزا دلا نه ىدذ# كل ى.هللاقو سعلا نءىنَع ْ

 هءوخأ ىأرف حارو راض اذخأو باسسملا ت راش دلاة#عب ل دنع لخ هل لاقو:مءلاذخأو درخ [

 لاقو مباع دقْئك ىدنعافاكوخأ ىئأ أ اربصا | هم لو ىهو هنالاك أد مشاء همأ نمناماطد

 ىمأاب ىذ_خلاتو بهذلا همّ. همأ ىطءأاردودن ا ٌحنالمغلا لدم شدعلا ىلعاومقوف اواكاوذ م4

 ىلاحا ارو ةكمثا اذخأ عصا املوةلعألا كلت تابو ىلاءغىفالك أ,وايرقشا ام مطعان ىاو أ ءاحاذاو

 ىذلانمرثل أ أءهمو لذي بك اروهو لقأرخ [ىنرمءاذاو هكشلا حرطد نأ دارأو ف وو نوراقة كر

 مالسااَكءلع اةفردو>أ كاع مالسا| لاتو قد هزم نيع لك ف جردنأ ف ناتو يرخ هءمو تام

 تيأراملاتوركمذ أو فاعف ةلغااو ذه لثم ةلذب بك ار برغم سمالاب كءاح له لاقف جادا ىدنسأب

 الاهء_بوامذ هتقرغأ تنأه] لوقءاعرةكربلا ف قرغهل لاقناذ نبأ ىلا حار لوةب نأ افوخا دسدحأ
 0 راكنالا ١
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 مب 00 ١

 ْ أ مهاب اوانأ تمصتخ | دقو لاس |ةراسمل جت هه ذهد| 1 اوازارعتق ىاوشأو ارم ف تبقي انكي 3 نكلو 1

 بدس سانا |:؟ةهواندلاوانل فلام عيمجانرمسخ لب أبت كل ذاند غب م و ماك-لا ىدبأ نيناريثك
 فيغرلاوىدنعنيدعقت اما نوكمال هان هذ ماكلا ىلا ع ذارغنوامهاداو هتضأ كس لهوةدامذلا

 نم لورق. ىف تواههاعف هللا ن منامةاد امك ر تاو كرب ىقز ربهللاو ىف ىعداو او كال هلأ هلك آىدلا
 ىعادأأ مان الان امزسةراو « هلذي :كءاعلو+ وذ ع-.:نا لاق

 ىغابلا كلدأ لى ىلع له> « ىعيولفم.خولا لظلا بنتو

 لكلا ربا وردا ىل|بهذيراصو ةك-.ث ل ذحأقمدنع ثكمو تير ىتحهمأر طاخ تءطدراصو

 نم الثهامو ولا رمش» أمول وةرمشعت اموت دعا راصو هد ىلا مون لك تهدد , راصوءام هذ ناكم

 امهماعل دوب وخالعا ارشالو عد الو هه :ىدال وأ همط برعششد واعيط لك ًٌئ , و همأ ىل_ءاسوفر هاو

 سد ١ انما ءااعسلا نمازادو أهم انمئانعاىرلااعب طاوقو قدرا املا ءلاو ىداسملاو قداس 1|

 فو فردا باقو عوجلااهما|ناوكشد وةداد زانق ناعما وس وامهمأ ىلا نامتأ» نب ريقفنيئان رع
 كوخ أ ىت ادن لءقاحورواعد رسدالاك ام-4 لوقت : تاي عبط لاند ناكن اوان فعماث.ءامهمعطتف
 اب نا لعالعدت ناحو ر ولاقت, نالك أ أمو هوم ىز اهذقدو ”ىنء هءاقوسةيو ه-ءاعنوومام هناف

 ةزنملعح > و همأ نسف لعخإ ادردوجلا + بمخأب اذاوالا أ املا 90 ه4 تاع ماد الا ٠ نءاموب

 امدرم لاقو م هو>و ف مسفاه دلو نهءامس ضرال قارنا تطاول سس

 لو. راصوامهدداووامهةئّدعاو كراسءملار اهنلااذه ىف ىنا رز ىد ىرح اذام كراءمراجم ”ىوضاام

 ايما اشن اناا. هتاوالا ف |يكم | ىلعالو ىلعالطتالو ىدنع" ايالو ىف امدودا ءاحرتاك اه
 ىلاست هنا هنعل ناطمشلا لءفا ذهواريث ١ يمقن نادرا مل : وأنت َ ءد ىرحا«ءأم ملال اذ هن هالو تلا ءاأ

 حاملا مالكسلا نعتتكسف امصلا داز رمش كردأو ءانمأو تنأالا ةكر اناالو
 هلزتم لخ داما ريغ نادسسلا كل ىلا اهسلادعةنماثلاةل ألا تناك امافإل
 هلئاركل و كوس وهللا ضع :ىدلوام همأ هل تلاقفاس#ن مالا ةكرب كاما 4لاقوام ببحر وخأىأرو ا

 1 ا ل حار جرت دارة :مكام-رعلاةفىدلوا+ رثك الات ناو لروح ا

 ىكاابا.غةءاوخأ حارو حافلا باب ىلع ارو ةكمش 1 طذأ موب ىتاثو هعمامشعتو هدنعاتأبو ْ

 .ذهىلءاوراصوراضالاو معالابهاحو اههوخ أىتأءاساأ ىو ءادغا||وهأام4تمدقفانتأرهطظلا ٠
 ناس-ريبونالك أب امهر دير اودثأ قللت ىرشل لكس واكو مدا طم ردو> ورممةدهةلالا ا

 تءلطفاءناثاورطف ةغراف تءاطناهذواه امرقرصلا ىل ةكمش ااذ-أار دوست أمادالا نماموب قفتاف
 لقتنام + هغرات تعاطف ةكمشا اهمق ىعروهريغىلا له 2 ٌكعنهقاع ناك! اذه طغذ ف لالة : ١

 غرن كوسلا له تتاح لاسةةة داو ةريصالو دط هن لوءا.سملا ىلا حامصلا نم لتي لزب لوهريغىلا ا

 ردب وهم أوهيوخأ مهالماحارووةءامومغم عدرو هروظ ىلع هكمشلا لمي تبسلااموأرخلا نم ١
 مهبأ|تقت 31 خال د شدعلا ىلع ىناذلناىأر ةةنوباط ىلع لوقأف م يشع يذىأت 1

 ع« نك, لل ناهل لاقف تكسفاشيع جات لدوردواب كءا.-رزا.لناهلاقف رسحتو فةوفزاملنا ٠
 ااا فهن هذ 1 لاغفا ثيع فاصنأةرمثعب ىطعا هل لاقف لهم ك.لعو كنب اغك فقم هارد 1 |

 اهبذخأ ف اصن|ةريثعلاو شيءلا ذخ أف نمءلاو سأرلا ىلع هل لاف اكم«نيرمثعلاب لت اه دغىفوىب 2 ١



اقف طش اهءطعت ل ئثىالاول او ىلاا وحر شف دو اةقر
 | سدكءلاالاىلرك ذامواط شم ىلرك ذام مهل ت

 ةوالح هيذخ آ | فرد ىنطعأ مالا ا لاقف س.كلاب ىمزلأو ىذاستلا ىلا قوءذر وىلءاوضدقف
 لاةفلوقا!نمك دنءامهل تلاقوامهردة الا هتطعأف صالخا هرف كلنوكد أش كل لوقأ نأو

 ةعب رالا ممتريضحالا سيكا |مويطعأال ىنأ مهندس و دين اكدل ىلوقو ىذاسقلا ىلا د رامالعلا اس

 اهني و كندي ناك أىضاقلاه_4لاةف مالها اسجل هل اقام ه] تل اقو ىذاقلا ىلا ة-س راذلاتعح رفاق

 لم لو هءاس ةسرادللاتج رغقسءكلااو نو -ةيفر كاورضأ ىضاقلا مل لاقذ مناولاقا زكح

!تالذرءضس نموءارزولاود دلومالاك كللاع مامن عاواسس لاح ىلاتفرصتاو ر رضا
 اولا ساحل 

 نيب هلبقو هردص ل اهدلو كمل مضغ كلو هل اوعدذ هنامز لدأ ع ريااذ_هكندانا كلااانالو ءاءكللل

 هندوا ارىا | ىهاهنأ م ركل ا هس ومظعلا هللاب كمل | نيا فاق هد راجلا عم هّتمْصَو نع هلأ هنمع

 لاةف ءاشتاماريف لءفافالاو اهاتقاف تش نا ا ميفْكتمكحدقد] لاقو هلوق فكما !هقدصف هسفن نع
 تاذالا مذ اه مهانأ نأ ىلاءانهأو ش.عدغرأ ف هدل او عملا |نبادعقو ةنيدملانماهبفناهم.'ال دلولا

 هع١سلاءارزولاو هب راملاوهدلوو كلا | هق نماذملا ىمتناامزخآ اذدو تاعاسجلاقرفمو

 هنوخأو رعوجاةلا نياردودب هب اك
 رخدالاو الاس ىعس مهدحأ دالوأ ثالث د ردلا نم فا دور هما ارح انالجرنأ(اضيأ ىقلبو)

 ه وخأنم ريك أ ارد وحب ناك ه نك-االاح .راوراص نأ ىل !مدأب رواعاس يهد طسوالاوارد دوس يبل

 ناكوامهامنأن اهركءامهمأا مال نايفاردو-اسهركو ةريغلا امهتذخأ اردو سى هنأ ا نستالف

 رضحأو لهأ نه ةعامج رض افهب وأ نم ةَميمردو طل ه<تاماذأ هنأ فا ا اريمآ مهد و

 هلاورمضعس أف ىثا شو ىلام ىل اون اه لاقو لهل ىل-هأ نم ةعاسج و ضاق لا فرط نم نمماق عاج

 هوهِسَمُف ىعرمشااعضولاب ماسقأ هع رأس اةلاو لاسملا| زهاوهدقا سانا, لاقف شامقلاو ل أعد

 ئثموضع دنعالر ىدنع مهل ىن- لو مغ. هتمسقو ىلاماذهلاقواهقوه ذتأواعهقدلو لكىطعاق

 هنافانأ هدأ ىذلالاسملاا ذهو ىت ايح لاح ىف تاريملا مندي تمض ىلال فالتونا مهندم عقد ال تماذاف
 نعتتكسف حابصلاداز روش لردأو «امتشعم ىل_عهبنيعت.تفدالوالاءذ_همأ ىد وز نوك

 اءاامااكسلا ُ
 هشاقودلام م.قاسإرحاتلان أد رعسلا كمل اهيأ ىنداب تلاق ( هئاقسل دعب ةعباسأا ةلمللا تناك اذ #2
 ترك مهقلا اذه لاقو عدارل ام.قلاود ذخأوامسقهثالثلادالوالا نم دلو لك ىادعأم اسقأةعب رآ

 لدفاع ىذ 0 مهدلاو تام هل ءلَقَد دمدعب , أ مشرعم ىلع هبنيمد هتدالوالاءز همأ ىحوزل

 ءاحو ماك_هلا ىلا موعم عفارتق ل دنعا:حأ لامن اهل اول اقور دوح نمةدأن زلا اوءلط ل رعم-هدلاو

 رسخق مهضعن نعمل" املا موعنمواوهلعاعاو دو_ثو هممقلاتقو نم رضاحاوناك نذل نوماس

 ىلا مه« عفارتفايناث هياوركم مة دمدوكر تف عازنل |بدس كل ذكهتوارسستو ل اس نماعن اردو
 مهو ملاظىلالاظ نم هتءذأ نوماطداولاز اموم اك-ا لجأ نماضدألاسملا نمةلجاورس ف ماكل

 اكصضو مهمأ ف اهاوتأءا> ُحءارقف ثالثا اراصو نيماظأل مهام عسجاوم_هطأ ىدسرسخو نورس

 اذكواذك مئلاوخأ ل ءذدق هل تا اةوردوجامند |ىلا تءا فاه ادرطو اه ايرض راهاماذتأواساع

 هلمعب امهنمالك ى زا هي انام يلع ىع دئالىأ اي ردوتاس4 لاةفا ما ءوعدتتراصو ىلاماذسنأو

 2١ نكحلو
 ا
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 هلوند_5 و مارخلاو ىف وشا| نمهسأقأمو دشا ىصن ةدق راتاجلو هلق هعمدخأوأ عبق ىهىلا 1

 اماء لخدواسفْرمم ل الدوال فاعلا باهذلاب هل تنذاق اماعمو د: و اهيلاةرحاهملا ىلعاهأبا هج

 لوذ املا نم اهياع ديزمال 43 امض ه«:ةدضو هيدي تاءقو مارت ذل و مارك الاب هتقلتوا ميمدق ىلعهل تما

 ىف لاشف:عئابطلا ىهطب تلغتساو هتك رنف نيدس ثالثر معلا نم هلريخ -دلو 4 ناكو بورشالاو

 نأ فرءدالو موغبالرب+ دلو اذ هام اقف انرظني د_ءاتىدلونا هإ تااقث ماننانب ىموق لجرلا
 هاه تلا ةفادن دشء اك كب ىوتسازرال انادإ ولا ٍلعاإو تماكتام هتفرعمتلع ولهل تااسقف ماكتد
 ونوح |هماع تلو ه] تؤرغفانع# هءؤ ىف ىلهحاوزرالا نهى ىفرغا ا4لاّةذىدأ وادا عايكسام
 دقو ل-رلا هللاةف اركس ءماعى ىلع حاءامأ ماهل لاقةىدلوأب ك.كس امهماد] تلاقف منان ىكب مثدلولا
 دا ىلا دان نم ترفاسو ت.ءةثءح تنأالا موشم ام هلناو داولا هل لاف وثم دلوالا تن أامهنم افاد ءا
 از راكالذد» تلك أو عومدلاب هتجرخاف ىبعف ناك ئثلجا نم ىثاكمفاناامأو انزلا تاطف
 تامنا ىل اا.ئان لزب لوهداب ىل!فرصناو باس ضرع تب لو هتعاسو ه-تةو نم باند هلع وما هتك ردا مرية صلا داولا كلذ مالك نم لت :لج رلا عسسل اذ موئشملا نذ تفتك ادقو اركسوان«“و
 رانيدفاأ فاول ٠ ةشاراعشلا نهةعب رأآن ا كلا ااا ىملب هناف ننس سلا نسااماو كمل نبا ىلاق مث
 0 مهةءرط اوقاف هع اًهءاورتشءلاماوءهىلف دحاو س.آ ىناهول عدص و مْ اهوطلخدقو
 اولك اوناّسلاة حان فاوج رفتاولخداساذناتسيلا كلذ ةسراحدنع سيكملااوك ربوهول د
 - لاقسطةنوك راملاءاملا اذه نءانسؤرلسةناولاعةسءط ىمانام,مهدحاو لاقذ اور شناوأوبرشو
 هَ .راخلا ىلا مهتمدحأو ماقو طشماه دنعن وك نأ لع .رالالأ:رخآ لات طشم ىلا اتش رخآ
 ناكومادا ك.طعأن أ كو اةفر ىنرعأ» وا كاك اورمت ىتح أ تااسقف سمكس ىل ىيذدااسمل كاقو
 رش ىرطعتن أ ةيضار ىهام هناقفرل لرلا لاسةف مهمالكع مسةو ةسراملا مهارت نحب ناكم هوا فر

 موياعأطدأ اق مهنمأب راهج رخو لح رااءزخأف سيكا هتطعأ مهمالك تمهءاإف طعاما اقف ظ
 الاهان |هطعأ لو سدكلا ال ا ىتمبلطام مهتا أف طا هطعت لكل اماسغ ولاقوة راحلا ىلا واح |

 اهيلعاوض.قو مودوحو ىل ءاومطا ة_سراخلا مال) اوهم«اإف هلههس لاح ىلااذه نم جرخو مدنذاب 1

 اهوءفروا علعاوضبةفاطش مىلرك ذامم4 تااسقف طشماءاطعامألا كانذأام نال او) أو مهدت 1

 نمةعامجاهمزلأو سدكعااب هسر 6 امرا اق اهة_ىاع أوصق هند نساورض>اماف ىضاقلا ىلا

 : اءاامالكسلا نعت سف امملادازرهش كردأو « اهئام ع
 ةسراخلا مزل | اا ىضاقلانأد.هسلا كلما اهيأ ىذلب تلاق ( ةئاسجسأ دمر ةسداسلا ةليللا تناك اءاف) ظ

 رم_لا ن مدل مالغابيقافاقي رط فرعت ل ةةاريح ىهو تح خا ئامرغ نم ةعاسجا م مزل أو سيكسلاب ْ

 هةسرغصا هترةتساوار اود هءاعدرت له امأ أب ثآلاب اما لاق هناره- ىهو مالءل | اهآراماف نيذس ست
 هيفاسك ىدنءاوعضووناةسلا ىلعاولدةعاجنادأ تلاقفاثلات وامن ائوالو املاك اهباعرركف ظ
 نود رف::ناتسل اولد م مهل مهتيضحالا سكءلااد»أ ىطعأ الىفأىل_عاوطرشو راند فاأ
 دقىل لاف واقف ررض# ىد> هتاف سدكلا ىيطعأ ىل اقر م_مهد>او ج رتقه فن وهزنتنو
 ىيطعت نأ ةءضار ىهام م4 لاقو هن اقدر ىلعحاصف سكس اه.رطعأنأ ضرأ ممنمنذال اتذخأ
 هاط.ةساف هلسس لاح ىلا ج رخوهزخأت سيكلاهت.طعأف ىنم بقل ياون اكو ه_ءطعأ ىلاول اسقف أم

 < ةيوت همم م
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 لسو.اعاوإس شل ىدن نباوراسا اق هدنعنر  اهقي ىلا تءاسج رضحدقرةعاسالناك

 مدقق ًاورض> ني دل ةلج نم هعدرالاهءامرغ دوور !امهآراق هل: ارداو دعقو ضب ىلع ممععب

 لدنملا باص مدة هموي فهل ىرحا.ةهربخي مهنم دحاو لك ل: وأم اولا اف لك الان ءآيشومشلا م
 ءلء ىلع اء مدن ع. هلارق :ساو هه ءقرحتد ل>ر نهال د: را يشااريخأو

 لمن انأكللائاذاو نيشلا لاقى لغير ف 3 هل لاةةكم4 كم .اغد _ةزيشلاه] لاقف تحيا ام

 0 | آان كل لاقاذافمشااءل لا 00 .ارلاانأن وك أو< طعأ من :للاق ه.طعت تنا لوف ةضؤوأ ارهذاد" اله

 لاقوروعالام دقت م : بوله م هنأ .و م:-ستاذاؤ ثانا ف صنلاو 0 ل|١ثيغا ارب عاده له

 | ل نلقو نتنا نوطملك موا شدا ءأ|بيرغ رهو خيل ملا قرزاالسر فلات 1

 كملغرا رأو يسلالاةفىن 0 هعى ىهطرب و ىلادو.د هنا ةعاسج ىل اه فهنا تابوا 0

 | نواست تانامامالك تزد ىبسع عءمأق انأو كذم ع عاقا كل لود لاق ى-ءاذ 2 ولات كاملا

 8-3 | هدم /سد درا راج رانك نكن مع هند مرعب مد هم .ءداامف قداص تنأو كتر

 ىل لاقو هل-هن ىناطعأ الح رعو- لاذ ىنا عشان هل لاقو ناكمالا م8: مث :كاوذ م هيلع هنأ لعق

 هلام ع-هجأالا ى ضراالانأ ا نار ا دم 4 ءالو هدأ ىل !لاغو ةرحال | ىإ مطمن الا ]تاق لقا

 ناطأس |! نا كال لوقد لاق كلذ ف.كو هل لا ةفدذخأ أش كاطع الوكنمهل هلءن ذا دارأ اذار ثلاه] لاف

 كنم هلءنذخأ تءضرتاقن انال مأثدضرأ لالا بدار دادس

 هفه بما ىذلا لح رلا مدت ْبوانممنأ لمذا 5 مضو ل ء:ذخأ الت نايف

 عسمج نءجرخ أانأر هأاازهتءرشنا هل تلتفت ءاعو هداه ارذالحر تت ىنا شاد هل لاتو ةنهارملأاب

 كلذ ف كو هل لا ةفك. لا كياغدارأول ع شلا هللا ةفى كلام عممج نع جرت اف هيرعشت ل نأو كَل 9

 مهما ةةحل اهديك ود 10 ءطسأ الق هب ريش أانأو ىلهلوانو لدم رصلاوذ فا كازوقب لات

 ميصأاإق هل ىلا اتا! فرصناو: وميت ثااز_:ء ءنماومات حدي امر غىلعهن عت ملام فرع كلذرحاتلا

 2 اغفر دق, لف هبرشأ انأورصأا م ةىناو انوحات !اهأ لا اةفرصأا بر ىلع: هأ ارىذلاهانأحامصلا

 نار اتااهل لا ةْؤ «ضرءامهزمىلطو قاكس الاهءاح ع فرصن اوران دهب اسك هسفن ن هارلاىدفو

 هنو كرم أف تدضر مم ؛هل لاقالء!تدضراهدالو أت رثكو هدادنض| كل هاودءاد- ءاناغناطلما

 امهنزنو ىنمع ماقأاناو كل ذ.ع ماقارحاتلا هل لا ةفهنمعب ده:مسلطو روعالاهءاج مفرصن اوةرحجاال»
 فرصناوراْب ددثام ىلءر اد اا اد ْمىاهماروعألا هل اقف كن :.,عةردلظ قداصتنافاتءوتساناف

 نأ ىل عارة :ادقدللاَدو 0 ىاهللاةذكلدنص نك. تهل لاف لدنصلا ىرتدا ىذلاهءاح م

 ه'المالا طخ 1الانار-استلا هل لاستف ةضمفوأ هذه الم ذخ تدرأ ن اف هري-غنم عاصن لد نص عام
 ىرتشملا ىدةورحاتلاهماغن كلذ نمئ ىلع ءردقأ النادل لاا ال روك ذفصخا|ثنغار
 نمهرؤاسو هني ض.ةودار ني ,؟ لدن ضلارحات !|عابو هأ دذد هل عد رنأدعرانيدقلا أعهئمهسفن

 املأ 00 0 زروش ل زداو همدلم ىلا سدا كلن

 .هلدنص عابس رحابت ١١ثنأد سلا كذا اسمأ ىعابتلاق ةئافسا | دعب ةسماسل1تا هلم ءأل'تناكاافإل

 ظ ىساف ل رن اك هنأف نمذ سثالثلانءااما او كالا نسا لات قت ةدهم ىلا ةزيدملا كلت نمرفاس هنع ضءةو
 هسدااىلار ذاسؤ هتند دمري مغ ةنب دم ىف ةنك [ ىذو لاجو نس تاذّد أر ماي عمسدقءا فلاب امر 0

 | يبا



 رمل هل لات كلا نبا مهعمءاماف ن“ لا لنازلهأ ملا تناو ريت ل سياسأو ارص تدلك دق ض
 نو رضالاهعاجلاه] لاف ىن» لعأ نيذ-س سمان باو زيد ثالث !|نساناو ىعالازيش ثلانأو

 رالا نمرحات ناك هنا ىءلن كمل |نعا م4لاةؤمالغأب كذم لعأم هنذلا هثالءا !ءالؤدثن دح انة دح
 ٠ لاجانيسا نمل امناما لا ضهن ىلارعسمادارأف نادلبلا عج كاراغسالاو لاومال اريثك 1

 اع رحاتلاىرتشاهاملاغ عاسب هناف ل ددصلا بطدخ هلاولا ةقسكمأاو ريثك ايف ةعاض ىأ ٠
 زوق ذا. ا غلارخآ |ميااهمودقناك اما لصوا هلق هن دملا كلت ىلا ارفاسو لدة_صبطغلا-1 ]نم

 هل تلا ةفسد رغرحات لدرانأ 4 لاق ل-رلااهمأ تنأ نمدإ تلاترح اتا تأراءلف ها منغقودت
 اولك ابو هءاو رفظ. !بدرغلا نوع دي مهاو صوصا نو راكم موق مواقد || |ذه ل_هأ نمر ذا

 هللاقوهءلع سفَدْس دما لهأ نم ل رهاقلت حامصلا هس أ املف هتقراف مث كن دقو هعمنأك اه
 هألاقةراهقلان ميلعم تاه امل لع ه.الؤلادللا- نهم تمد هل لاقةتمدقنب أن مىد.سا» :

 اننافكلذب كءاعرا ثأنماطتادتل لج رلاهأ لانقذ ؟ دزءةمقوأناتعع“ ىناف لدنمتشخ

 فسأتل < رلامالكو واتا مهسإافءاوس بط 1اووهاندن عمر بطملا ك4ذ:الاردقلا تحد قرنا
 لدنهلاب قوي ل_هجوةنيدملا تانان ضب فرجاتلا كلذ لزن أ ٍبذكموق د_تهني» رادو مدنزو

 كتبه لاك سفتهدب رئاسع عاص لك لدنصلا|ا ذه عت أهل لاق ل> رلأ تال ذ آرام افرد_ةلاتخحت

 ىرتشااذخأ ءامردقب امهذذخأن نا عئاملاد- مذ وال موك ءام ع--ج ل> رلالوخ

 روعأوهو هند اكلت لهأ نهنينمجلا قرزأ ل_جرهمقلف دما فرحات || ىثحامصلا عصا املف
 اد_هنا هل لاتو كازرحاستاار «تافاو ال ةلطا ا ى يع تنلباىالا دز :أ هل لاقورحاتلا,قاعتف ٠

 هلوحاتلا ل_> رلأم اأو ل ده نع همطعن ”ودغىلاةلواار وعالااولأ سو ام مياع سانام مج اه مدالرمالا

 ناك الان اكد لع قوقروعالال لا مدامص نرم لعن حاوقتادقورحات |١ ىذم ع هوقلطا ى -تباَماَض

 مه كذع س اك نودعل نيدءاقموقباذاو هن ءفرصنا مُكءضربام ىدنع كلوهشصا ه] لاقو هأ «ءددو

 نأاماور أ برش ناامأ هو ريو هوم .اغوب اغلا هءاعاو قو أف مهعم يعلق بعللا هولأسفمالاو مهلا نم
 ىرديالو لءذام ىلع موهةمو هوز ا |١ ىذم مدع ىلا ىنول هما لاد ورح اد ١اماقفاهجولامنم جر : ٠

 رحاتلاو م ترظذفه _ءاعدزتا -ءزوخأاباذاو ايومومامو٠ةهاركفت 3 طومىف دف لاح نوكت فدك

 نءىرجام م-.جا 4 كس ادأىذلا نمامومهملار أى نافل اور قاف هني دملا كل: لدأ لمادإ تا

 رينان دةرشعد لطر لكهتمهقان دنع ل د:صلاناف لدنصلا ىف. اعلعىذأ!ن هد تلاةفءرخآ ىلا هلأ

 قنافىنالفلا تاما اون ريست نأوهر ْل_.ةنصالخه.ف كا نوكمناهب وج رأانأر كلريدأ انأ ن كو
 هنود رباع هنأس «دنعرض سانا الكو ريمترببل ف :راعل اعودو ادءتمىعااضش عضو ا كلذ |,

 راط_كلاعّهءتفرطاثوهو بصنلاو رعسا ورك ماب فراعهنالح الصلاه_.فم4نوكراسعي مميااريشق
 ةيلاعلاب مهرب هناف كنورئالو مههااكو اا ايرخن ماله نسار مدت لل |

 جانا مالاكا | نع تتكشف حام سلا بنزرت لزحأراو كا ع سيكس دلع ١ كلما هءولغملاو
 تهذأر ءاتال ت تلاقزولأ انأد.عسا |كلااهيأ ىغلبت لاق 95 اوما دع ةعبارلا هل الا تناك 30 /

 َكئامرغ نهكاصا وح ةم مه تأهل كاسفن فخأو دانل لها هن .اءءمتىذلا ملاعلا ىل !اذلءالا
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 تامل اك تاهو ننام نع عقوفت متاودتا نمو دعهيفواهءماناكرب رح لد دنم ىف هتريصق ماما

 ىفطتخات د رغعلا ا زهنا أ تلا ةؤ كلعم ىتلا ئاودلت اه كوب نبت .مةامو كلا !نبااهل لاف امتاجنم

 الو هد ولامع هس رىلع مث ىوعذوو هعم لفت "ىلع لءةوقودئسلا اذ ه ىف ىناهجو ىلأرم هذ نم

 عنمأال ىل زأت فل هنم كلذ ترأراءلف همهتش أ زهذعو ىلع هتريغة دش نءةدحاو ةعاد عرب صد داكو

 ىباصاو نم لك نال ينواداو يذلا لاح رلاةدعر دق ىلع ىءىتاائاوملاءاهو ىلابصو نمادسحأا
 فمه ل هناف كريغاد أر اغتن "الئ ..- لاح ىلا هحوت هل تلاق ملء دنا اذه ىف هلءج أف هع انشد
 لعد /كلااوهم ”.[لزم لال سو سس بسلا ىلا فرصن الا كلش قولل دست انخ ن1 ا ا

 َن رمأ عاض دلو حامنن اكملل|مهءاملفان اسد هل بست لو كلذ نم مت لو هب الد راجلاد كت
 ةلما تاذناك امافهدلو لتقنءهوه>رءارزولاباذاوهريصق ل دق هءضو“ ن< ماتم :للولا كلذ تم

 مهتمناك امىلء مدرك ثو مهاقاةو كلا ! مهبلا ماسة فاعدجاو رض مهوعد.ءارز ول !ىلا كمل لدر

 دي لستات فاعلا مترب دام متن 0 هركشكلذكو هداو لت3 نع هتعصارم نم

 اقل لوب اوم هنا ان ببب مه أكلذ دع, دلولا نا مث ىلاسعت هللا: ءامش ناري كد زاحأ

 كلاعب رفلاحرلا ىف هلءفتاموءاسلا دمك كلا همر ظناف ساحملا نماوةرمصنا ,ثءاستةرالاولعو
 هيدوتم لد قود وهدلوهءلعل مدت نماثلا مودا اى هدلاو سا حابصلا عمالملف « هدلو لةةنع

 مهر 1 تا راوب يزور دلار حمر نابل صفا. رك 7 م هرد» نم ضرألا لءةوداب ذذسأا

 نهذو رضاملا د 5 5 سا: |١ فارع ئاود_ذملاو ءارمالاوءأد اءلا ساحمابا ارض اح ناكو مباع ىثاو

 18 .ةو هادأن ماد ازاديدشاحر و هيرحرف كلذ هدلاو ساما هتطن ىف هتءاربو هتغالمو كل نا ةحاصق

 انالوماب ب دونما هل لاقفم أي أ ةعيسأ|ةدمد دلو تهد بنس ن ءدل أسودأب هن للا هيدوُتم ىدانو هدم مع نجد

 مول رمالاا ذه فرعا ى دسمان تنكر ةدااكل : ىف لذقلا نم هءاع تدشت ىناف لكتب الهنا ف حالمالا

 ظ كل د,كملا اح رفق كل اةدا هساءوسأاهنعلاز دقو كاذع - ها اف هتدالو

 8 ةقدايدتسلا بورا ىءوأةنرأملا لعوأ لد بتال نوكي له ىدلو تاتق تنك ول هثارزول لاقو
 داز رمد كردأو« ىدلوا:تاوملادركلملادلول داب دن اداولا تدوم لاةةباو ل ادر ن ءنورمضا ملا

 أمملا مالكا ن نَكسَتكتَف حابسلا

 كلا ساللاتأ1دابد:لانأ دمعسلا كلا |اهمأ نماء تلاق 4 اي دن لالا د .الاتناك ا!ف)

 هتيراح ل سر اذهل زم ف فض هب لحراتلا نمال_بر نا تعم ىنا كلل نبالاقىدلوا باوحلادر

 ىهاهزيمفاه دمسل زخم ىلا عود رلا تدأ ارأو اهترح ىف نمالاتذخ فتوح ىفاسنمل وسلا نه هل ىرتشنتل

 لاق دسمل |نم هطقن ترطةث هنا هرمصعت ة_.اهلذىقوةرثأ طوأد_>ا مباع ترمذأ قد ؛ رطلاك

 ايف هفوضو وه هن متبرشو نيالا امم دا ذأ لزم ىلا تاصوام آو كل لو ريخ ةيرالاد 00

 الا ءضقلاهذ_هىف تاذلان اك ن نكمل ااه أرظنافاع .جاونامىتحم-هفوج ف نال ارق ةدسأ

 راع نءةفوشكمةرملا تك رثىتااةيراعلل نذلاوخلاقوارب رشنيذلا ةعا هلل بذل نب رضاسملا

 الطخأ موا !نالوقأ كلانا لاةىدل واب كلذ ف تن أ لوقتام مالغلا بدم 0
 | نهب ختم تردقر مهقازراعمتشر ةموقلا لا | ا ءاوهعام لال هةيرام 0نندلا

 :الومأت هلاولاقو كلما نيالءاعدلاب مهتا ارو بهل ياخ تاون نو رشا ال عال

 ادق



 ىلع ضيقاو ذعر
 هنمق رثدح أف هدسل ىد راح ناى كيسأت له دةفارا د نيسهد2 كأم هّند رغشاك لا عانقلاف هرفذأم :

 انو : ش فو و يزود 3 00000 100

 ئالوماب ت أر جاتلل لو عانقلاب ىنلاطو ىفومنو ىةشاو ىلاسث نم ىنذحاو

 كلذ ن هاهرأ لو تنمو هتذخأف اهو ةريدحالهطعتزو علاه ذه ىتر راح هتطعاف هقرط نم دوه

 اهيذحو ناك دلا نم هءا>ر ىلع ماقاهآراسإف اهم عمدت هضعأه د وتاكدلا ىلءةزاحز وعمل اياذاو ةعاس

 قو. |لهأمة- ارو ذ_:هتنأىدلر ا: هل لوعتو ةفاطأب هماكت ىفوامسدو اهم راس دوامة نم

 هب 00 وا راج نايم عام 0 |ارهنمتد رخشأ ىنا وقاد لاةورين|اماولاتو امماع

 نإ هءطعتا هنأ ىلءزومعلاد ده ىلاءانهفدق هؤرط تقرح اقدار راطق هرعت تدءةئودحاو ةعاس

 تاغرو هذه هندخأ ىنا م داولا اذه قدص زومعلات ا اهفاد. اها ارام تقول كلذ ن ةائا هد رو وقرب

 وه عموم ىأ فردأ لو نك امالا كلت نم منوه ىف هتءسفذ ىتداعىلءاهلخدأ ىتلا توبملا نما هن
 كردأو د امهمالك مهو أرملا ج وزر اتا أواذه لك ههجاوأ لف هء-اص نمت غخوةريقفةأرماانأو

 الا مالك لا نعت ةكسف حاصلا دازرت
 زوهاا لع ض.ق ا! دلولا نأ دءهساكلاأ هيأ ىنءلن تلا (ةئاهسلادع,ةيناثلاةلءالاتناك 3
  رحاتلاماطاا طفءرخ 1 ىلا هلَوأ ن ممالك اعود ةأر ملاعب وزرحاتلاناكء عامك عانقلا ل ءقنماهطو

 هللارفذّدسا ىناربك اهلنا لاق مح هدم دق ىلءرح اًدلاماقداولا عم ةراك_1ازوقأ هذه هتربدىذلاربمتا ىلع

 لها4لاتو رحاتا| لءقأ دقق نعهل فد كىذلا هنب اددو ىرطاخ ه.هوئامو ىنوفذن م م.ظعلا
 ىطعن ل موءلا كلذ نمو ةنسلا ل+ال ريغ دنعو ل د:ء ل دأ ان أى دلو أب هل تلا عفان د :عنيادخدت

 تثدبا|اتحر ىتاىدمسأب هل تااةفانتس ىف هنعاددأتلأس لهرح الا لاقذ عاذتلا كل ذريخدحأ

 موملا اذهىل كلذد_هءادحأ لأ-أ لو تءح رذرحا!|وةلطدق تدبلا ل_هأ نا ىلاولاةف تاأ سو

 ناكدلا نم4_-رخأو ىد_:ععانةلانانزوقأاه ذه ل.س ىاطاهل لاقو دلولا لاح اسةل|تفتلاق

 هسفنىلا اهعجارو لام | نم ثاهاطعأو هد وزىلاسهذكلذدمد نب رعضادل امادقءافرالهاطعأو

 اهبأءاتلادبك ةلجنماذوفزوهلا تامفاعىردد الوهو هتئارفغتءاوا مارا ذة عالا ىف غلاب نأدعت
 رك جرفتيل هسسقنب ادرغنم جوخ كولا ا دالوأ ض عب نا كمل |اهمأ اضدأ يغلب د_ةوريزولا لاق مو كما

 امااطا هاء اناخدىأرذا كل ذَذ وه امئدق هم لك أم لءحو هعمناكىذلا لةذلا نم أش ب رخأو هدف

 ك1: ىف هعضوف لفقهءاعو ماخرلا نمقودنص هسأرىل_عو را كلذ و نم عاطاتن رفع ىأراهقوف

 ىلعاهتطو هسأر تذخأف ما.:ةاهرخ ىلع «سأرط> ما مباع ج رغب هيدن نيباهسلجأف سنالا نم

 عنتمان لوزملا ايلات أ هو أف كمللا نباتارف ةر عشا كل: ىلاةرظنأهنم حالف ىدَت تماقو نودنصلا
 مونلانمتدرغعلات مضى هلوقأىذلا لل «-فتولزخت لنا هل تااقو هل تم«قأف لوزن نم
 ءانضق نع هتدوارو هءلدرو هيدي تاءةلزنا-!ذ لزنفا مم دلولا فايف كدءاس نم كاك-ا يفك هتاعأو ْ

 ١: اهاطعأف كدر .ىذلا عاملا ره ىنطعا هل تاافاهتجاسءاضق نم غرفاملف اهلاؤ_ىلااباحأف اهتجاح
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 دلولا ىلا تح رخ مث مالاذه فك وز نيو كنه عجأ امن تاءاشن اه ىمهتال ,زوقلا

 لكالان ههلاناحأت تامرمضدأ ودلولاضمةةلءالاه ذه فاك ءثآىن افاصام |... اهعانا ئدد هل تلاقو

 تنءااىلس رأقحرذ اند ءىدأ انا تلاقو ب راملامأىلازوقل|تءامفامه راظتنا ف دعقو ى ىمدلاو

 ةيراسملام أتءالمن للنغ نءاهت دع [ام لك هيكل لاا عجرأ مث مةلاو مهلا ن ءاهبام لوزبو عرفتم جد

 ا .دذوزودكأ| عم تدحرجخو لال أو ىلحلان ههنيزلان سحاب امتتءزو ا وسوءامر ةلأاممسلاو

 نيإبعت كن اف ىلا هز هللا قلع نمد ااهرظن.ناىز ذا لوقتوزوهلاىمزت تراصو انلا لا
 ىلا ارب تادون !ىلازو ىلا امتنان تقو ع عرسا قاسم ىحراو قرعنت الوةفمانادذع اه وزتلزْنم

 كردأو « سول لا هعاق ىلاتاصوو رادلا تاء داما سرءل!لزنم هنا: ناظتةدراسملاو دلولا لزيم

 حاملا مالك-ا|ن ءَبتكسف ساينملاد رم

 رادلا اخ دالل ةءراجلان اد عسا كاملا |اهبأ ىذا: تلاق (ةثاجسلا دهب ىلوالا ةلمالا تناك انف )

 نسح نهةيراجلا ت ئه دن افاوي!بروا ميد لء هقواهةناعو اسهل ادأولا بثو سول ا هعاق ىلا تاصوو

 زومعلا ترظن الذمانم بورشءو لوك أمو موهشه نم همفام عممجو ناك لاك ذنأ تاو دإولا

 نيهلصتتنأوةدحاو ةعامس كقراقأالة دعاذان أو ىفاختالف ىذما» ك.اعشا ءاا4تااناهثاحدنا

 راءشالابانمسناوروا 40# كحاضدواممءال» لولا لز مال بث ىفوةدراجلات دعتف كل لسد و هل

 ا امثل الب اطاسإو تد رشو تاك أف تط .دناواهر دصح ريشثا ىستاناك-ملاو

 ه>ورهءأعتناهو ماد مربغ نمر كسب هكلذا م هدلواىأر اف تذحو تام دلولا ن سحلو تنعو

 كتاءا تناك شك هب راعأل لاق مئا ءميلع تعهسو حابصلا ىفام مند أ امه دنع نم زومعلا رخو

 كمأىلا 4 رفات لاك م كصم رعت نس>و كد داد لوط ةمءط تناك اس تااسةة قدام

 نمزوععلاتدرغنةلءالا هزه ىدنعاماخ الات وراشد ةئاما4 يرخ أزومعا !مالك لولا عما

 تردتاهناا مياعت فلس دقة-سو رولا م أو تام اء ملست كلدذم تلاوة راجلاو هدلاو ىلا ت.هذ امه: ء

 سالف كاذل حرش مورا تناك ذاوأ ءماع ىلسىتخأاناومأاه تلاسقفةلءالاهذهاهدنع

 زومعلات ا ازامواؤه-وز ةو> نمرهتلان 0 افا واهم ىلعءىمتو طسنت ىتاهتام

 - تضم راش دةئامدلولا نمذخأت مون لكو مام أ ةعمس تثكم نأ اةام-دعب ةايدةبراحلا مالت

 ةدمّتااطدقر [ماعلوذثمىاةناف ةعاسلا هذه ىف ىتتب ىف ت اهزودت ءالةيراسملامأت ا 9 الاءده

 تءضووه.راملاىلاتءاح مث 0 الكن ههنا ضغانه دنع نمهزو عل !تحرغ كلذن متمهدوتوا 59

 هيزاملا مأىل اًتلصو نأ ىلا ادا راس ءاتحرخ مئاه دن ىف اهدب

 كب لو ثم ىاقن | ىذنا نالت وسرغلاةب غاب تنرفوجارمناو طسداسملااهمأ تتغتلاف
 مدادناكى تناك اسنافا مبا رواميدب ىلبقو وقام تا اسفي ممء-و أ ملاك ىخ أ ق> ىف تعقوو

 ظ نا مئات اصوامتقو نمتماقف يأ تنأ الو كنان اس4 هن هباحأ ء!ةرمأ | ىلهف: ل نو ىحاحءاضقىف

 | دلولا لا ته ذاوعلا نا مثهدوصقم خأب الان اع رمشرتس ساهنكلل ةيراملادح لقدر كس نم اهدلولا

 - لاعتدل تااق مرعب د ةلاووأ رلا نم هتلعفام ممن :اه4 لاةفىلاهف نمت اراذام هل تا أو ل تا

 تاق مفأ ف كرا 4 لاقفامهتس قار هلأ تنسأ ا ااه جوز ىلا ةيراملا هذه درتوهان د فأ م سلا

 ١ ناكدلان ملا مقينراظنت اع تلا رلعمل قرد دنع دقو جاستلا ناكد ىلا ب هذي
 أ

 ' ا هه 1



 و ا اا ا ع و
555 5 57 1000 00 : 

 2 , راها كلت 2 : ماع ن هولامهءس قوذوأ رات ا اشو ارد انامل دن ل 1 3 5

 ساق سول لابهرمأ مث مال-سلا هماعدرف ه-. !ءمءءرظنال داولان أم :كوملااءان أردنعاهاك ماعلا

 ةطبرب هيت أ. نأ د .علازحا:اارمأف هرظنال ى :الغلا عانقلا كا_ةمدم أ رات ةلااهمأام دلول دل لاةفه دنع

 كلذ ىارو امس نم داولاريضذ تاعانق: دعاونمجرخأو اه قذف مان أفناك دلارددنمريرح ا
 حابصلاادازر مثكردأو « را دل اارورعسمه.فرصنار ارانرد نيم رحات || نمهارتشاف هنرقل عاذ هلأ

 حامملام ذاك نءَنتكسف

 رحاتلا نم عانقلا ىرتش ن1 دلولا نأ دمعسلا كمل اا هبأ ىغلب تا( ة ةءا سالو فوملا ةلألا تناك امافإ

 عانقلا كلذاهاطعأو هم دق ىلعاسم م انادآرامافتامقأدقزو كلان وهاذأوهرادىلاه.فرصن اوه ذخأ

 انك هتوط مث هفرط تقرحأة هرج نم عاذنقلا فر أمت يرةفرانلادلولامض-أف ران ةرج كرمض-أ هل تلاق مث

 تماقاهتوهةرزاملاتعماملف بامأ| تقر طتاصواسإف أ | ىلأ تعد ىلا هء تفرمصن او هت ةخأو ناك

 امل تلاقفاهمأ ةقيفراسهنأ بيس: كلذو اهفرعت ىهو هيراسملا مأ ةمهزوعال زاكو باسم ١١ اه تققو
 ةفراعانأ ىذا زوها|ا4 تلاقفامأ زخمىلاىد:ءنمت>رخقدلاوناوىأ ان كدحاح امو ةد راملا
 ديرأةةال_دلاتقو تاوذ فوخالا ل ءااتئامورادلا فاه دنع تنك انأو كل دنع تسب كمأ نأ

 تاغخداملفاه دنع لوخدلابهن راجلا 4 تنذأفر هاطكلزخمو ةفمظن كنا لدم لع[ ىفافك دنع وضولا
 دعب ت ماتو عدوم ىف تاصو ٌفأعوت ُم م الدنا تدب تا دو دربال تأ ماه تعدوا عاعت انس

 ىرظن اف س كن هناو مددلتا همف ىثم هيف تياصىذلا عضوا اذه تأن اظأ ىتنراب اس4 تلاقو هءراعأ كلذ ش

 ىئأاباهتلاقوا هلر نم هد راجلاا مت نخاف امتءاص ىتلاةالصلاتاظد , |ىفافهمق ىلدال اوت امم ١
 معك ووعدت و ىلهةتءات شارغلا ىلءامتةقوأ إذ ىحوز هءلع ساحب ىذلا ىئرف ىلء ىلع
 ا4 تعدةالدا|نمتغرفا1واهرظتنأ أربغ نمو دات عاذقلا كلذ تلاع و وهب رامحلاتلفاع

 . ماعطب هتنأف شسارفلا ىلع ساه اه-وزرحاستلا لخ دراما ارخآن اك الف اه دنع نم تر غنت ماقو
 هحرخ ان دخلات نم جيران عاننقلا فرطداذاو:داسسولا ىلع اكستا هدب لغو هتب افك ه ذم لك ا

 نامل تفلغ عانقلاذهتل نأ ءا4لاتراهادانف ءاشعف ماا ةيراملابن اظاهفرعدر ألفا م2 نم ,
 باسملا اذه تقف ىتمه فن ىفلاقو ةدهضفلا نمافر موحات 1| تكف كري غوسأ ىتأن ,ملهناهلتلاقو ٠
 ةملك, هوز بطاذلو توكس !االاهءسرلا و هفململا سداد ن أكرح اد ١١كلذنالدادغ ١قتروذتنا ْ

 0 أ ا ا ا 1 1 ١010ا

 .جواهماق عجو نم هفيعض ةدقار كله أنا ىدابدقا 4 لاق راهادا.فةيظحت ةيراخلا مءان اكو ةدحاو
 رآدلا تاعداإفاهمأىلاةيراجلا تنضفلاسهبلا ىج رت نا|ترمادقوا ملعبك امتي اشاهدنعءاسفلا
 اولق:ةرحاتا اراد ن ماو اوح لة ا راع اول .ةأ دق نيلاجلاب اذاو هعاسستساحُف ة طاف وا

 تكل ُجكلذا نم ترك :ان شل ىرح هوك ىأ تنام ت تااقاهمأ كلذ تأراسإف ةمدمالا نءرادلا فام مرج
 ىف ىهو ه«راجلا ىلا تءاجءابالا نمةدمدعب زوهأ انا م مل-رلا كلذ نما متن قارف ىلع تنزحواهمأ

 ةءرادلامأ ىلع تاخدو ىركو تشوش دق ىت» هدمسأب ىذي .( كلاما تاو. .ةثابامماع تاسف لزم ٠
 بزذلا نماس4 ئثىافاهةلط هنأ ى 5 ,دق افا -وز مهاتنم !اهباكحسامو ريملاامىتاابا تلاقف

 ةماوص ف ناف ىتخأ ارا ى اان اهياأ مدربا وز لول ةب راسا أاهتل اوك اذهردو ٠
 ايه تلاق نمضعب عم نثدحتو تمبلا ىف وا هتمقحاا ل تبلانا شلل لوطة دا ظ

 باع دة سف
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 . نملكىدلواب هللا .ةفكلذفبسااامودلولا هللاسقف نيتعجوأةعجالا منكسبالرارلاهزهنكس 2

 ةعءاشالاذهمرادلا هذه ترمتش ادقواةءموأ امد رمالا اممم ج رذالاهنكس ٌ
 مدقب لذ سانلا ع.مجد

 نأدءال لاو بنا اء اغ ه:مسقت كل :دلول اموساملفردقلاا ذهل تح (تاقدقو اها :؟مىلءدحأ
 هسفن ىف داولار كه: متو ماوأ ضرملا كل د اميق ل_ص ينتاب بألا نءبيسرادلاه ذه نوك»

 هدم هءل# ىضمو ىرتشاو عاب وا مةكسو هرطامن نم مهولا ك| ذ لازأو مد رلاناطءشلا نم هلل ا ذامّساو
 رادلاب اب ىلءمابال !نمانوب سااح وهامنيبف تاويلاكلذهلاقاممْئةهمصد ملورادلا ف مةموهو مامأ

 مدستاا نر :ىهوءاطترلا هءدلااهناكءاطءثزووع هءاع ترمزأ
 ىذالاوةراسخا لءزتو سد دقمااو

 له ةأرعااب دلولا اسهل لاسةفدرمأ نم تدق وه-لاترظنف بايلا ىلعالا> داولا تأرق قد رطلا نم

 رادلاهذه فانك اسكلمل هل تلاقو هءلع تاسودملا تاورهههالكت ه«ءاماف ىلع نمومشتوأ ىتامفرعت
 اع تويشالو ىةرعتالو كةرعأال ىدلوابانأو تمقناذه نمتااقف نير ةدم يعاب 4 لاق
 رطاةىدلراب كنأ كم أامواضد روأاتيماونمج رخ والااونكسي كريغد>أ ل هنأ نمت غآ ينال

 هتقرافاءافاهلسس لاح ىلا تمم زوءعلانامث ه.ةىتااةرظنملانمترظنو رصقلاتءاطاله كبامثد

 لد مثةرظنم هءنأ مع أ الورمهقل اىلعأ تعا طامأن | هسفن فلاقواهمالث فاركسف:هدلولاراصز رمعأا

 «_ءلعا.ةثءمافيطلاب اراهتمنكرفى أر ىد تملا ناكرأ ف فوطد ل-ه>و هةعاسوه:3و نم ,

 نالالا ىاءلا|ذه ىلع سد ءامتومكسذءلا لعل ه_سفن فل اقدلولاءآراماف راصثالا نس تويكتملا

 مس عاطو ب اس.!|كلذ تف مث انا هللاستك امالاانيصد نإ لق ىلاهت هللا لوب كسمت هل ثادةمذملا
 فيظ: ف رطا عضوه ىلارظنف جرفتدو حيرت ساس مبق ساعف ةرظذمىأرفهالعأ ىلالصو دف

 هماقعماه؟تذخأف هد روحامت اك ةيراج دعما كلذ فودادغب ع مج ىلع فرعش فنم دعقمالعأر

 "| هنفتفلات قدح |راهامأتو دلولاا.هرظناملف ب وقم»نزحو ب وأرض هس :روأو هملو هلقعن تيهذو

 ىرعش ثءلامفةد راما هذه بدس ضرموأ تامالا داو رادلاه ذه نكسال هنأ نورك ذب سانلا لعل
 ردت لفرادلا ف ساءف هرمأ فارك-ة:هرمهل | ىلعأ ن هلزن مثىلةع هذ دف ىمالخ نوكي فرك

 قيرطلا ىف مبتور ذن ىهو هيشامز وعل اياذاو هرمأ ف اريهم بابلا ىلع ساجو برن ىتزارق ل
 ترشأ ىت ة.فاعو ريض تنكى مانا ل او ةءدهل او مالسأ اياه أ دد و ه«.م ل3 ىلع افتاو ءاقد/ولااهآراملف

 كلاه ىنانظأن الاو ى_ثددأ ام تدارفاهالعأن مترظنوا مق ذوةرظنملا تدأرق باملا تف ىلع
 اهافىلامتهلناءاش ناك _ءلع سأنال هل تااقو تكهذ ءتععءاءلذ كل اري-غ بممطى سمل هنا لعأ انأو

 ىنياءاعو ىمااباميذخا 4 لايوران دةءامم[قوا4 جرخورادلا ل دو داول !ماقمالكلا كل ذم هزإك

 امح .زوغأ اهل تلاَقف هماشقلا مون ىمد,ةيلاطااتناقتءاذأو ىءك ردأ ل دعا وةنعأل تاداسااهل ءاعم

 نبدي رئامو اس4 لاس كدارم خابت مف ةفيطل ةنواهع ىئدعاستنأىدإوا» كتم ديرأاةاوك ماركو

 اذانمادرقنب معلا ىلأن اكد نعلأةوريرهلا قوس ىلا ح ورتو ىف.«ةنأ كذمدد رأهل تااقف ىعأا»

 ىقهدنعام هناق سه ذلاب امو رمل دع ىذلا عاذقلا ىنطعادل لقو هملع ملسو هناك دىفءدمقاف هءاع كولد

 . ىلاءعت هللاءا نا دغ ىف كاءا ارمذحأ ىتد لدن ء لها ون ىلغأب ىدلواب هنمهريشأو هنم نس»أ هناكد

 هبي-ىدلولا ذأ حامصل اعهصأ 43 ىضغلارج ىلع باقم ةلءالا كلت داولا ت ايو تفرصناز وقلانامث
 لصواملفراعُتملا نم لدر هيو ريسخأف مثل اى أن اكدنءلأ»و ربرملا قوس ولا اهب سهذورانم دفا[

 هنلأ
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 اذ "1 دا

 ةدئناانأ شاب هل تلاق يدب نيبت رنه | ملف زشل ىلا تت أ نأ ىلا اهمسفن تفخأو ى راوذ1أ نمسا |
 لغاوار دق ىلءأرهام لا او ىل|-ا نماء ج رحأو ةمارك وام-4لاقف ىف ج وزنت نأ دم رتل ه نامل 1

 ضرالا امي برضو: د _ثباهبلع ضيقاسمبلا لصواملف ةنممطةنهآ ىهواولمءاماقواهبلا هعفدئانممت |
 ىترودت ريغدق مهأ | كإ منعا مار+ انااس4 لاةف تنأن مهل تلق ةىت.فرعت اماه لاقوا تراك لازأو
 اياطخ هل ىدبت الواباوج هء1عدرتال ا ىفو ه2 نم تماقذ كد نم ىب ابو ىلهأ نعسدرختو

 ٠ نأالا كلذ ىف مسد ام تلاقو اهسفن ف تركت ُحهلَةقد_ف.اسق هات نا مسفن ىف تااقو عباصأ امه

 .<عواضدأزوتنأ لحالك ذد هتاعأو هيلا تاسرأو اهرئاخ واس ام تءم مث هدال: ىلاههمثرهأ |
 بح حابصلا ممصأ انفي للا تحتار اسوداملا ليلا ايكر ماهية تارفاس ةل هل ىلءاد بهاعتو هلام
 هأقأت همو دعم لأ عهتامأف همأ هنن دم برق مععأادالا ىلا الصو ىبح نب رباسالازب لو دمع»ا دالءاهطق
 هتك و ةينسةي ده ءاس دلادلاو ىلا ل_سرأ لئالقماد أدعب مم حرفلا هباغس رفودو:طلاورك اسعلاب
 1 نممرك_ًأواسهاةلت هلااءادلا تلصوامافاهزاو+بلط» وهدذع هتنب ان اهمقو ريخاناتك
 ىلعا باتك ب تكودو مذلاو ىضاسةلاريضحأو مئالولا لوأ مثادب دش احرف كل ذب حرفو مار الا ةداغ
 مئه زاهسهتنباىلا لرأو معلا كلم نبادنعن مبا ااياورمض> يذلا لمرلا ىلع ماو كلمنا
 نع ع-جرأالانأوءاسناللا-ر ادمل كمل ااه ظناف ام-متدد توملا قرف ىح معلا[ منيااهعم ماقأ

 ضرآلا ل.ةهيدب نيد رمض>املف عمباسلارب زولا هءلع ل خدفو هدلو لة, كلاارم أف تومأ نأ ىلا وح
 نمو مام لانو لمالا كردأ ىن أ ورب_ص نم نان ةعصنلاه ذ_ه كل لوقأ ىتس ىناهمأ كل اهجأ لاقو
 لول ماو لاوهالا بو ريع كل لا ل. نمةبراجلاه ذه هترهءتامت | اردقو م دنااهأ لصو- ل هعم# أ
 دقو ىري_غد | هقرعدالامءأ نأ دم نءفرعأ كلما اهمأانأو كل مص ان كمامناو كإ طف نهرومسغملا
 هيأ ىهاد ريزولا هللاقف ريزواب كلذ ناك ف ءو كلما هل لاةفزحاتا ادلوو زول !ثد دح كلذ نم ىنغأ»
 ىنءأىدلاوأب مايالا نءاموب هدلاولدلولا للاسقف«. ءزمبدلو هل ن اكو لا لاري ناك طرح ان نأ كلما
 ينل نانال سعروف تناك ولو اهكمطعأ ىتح ىدلوأاب ىه اموهوبأ هل لاف ا م ىنعجرغت ةرنمأ كيل
 :انييالدا دغيدالبىلا اراصتلا عم هيرفاسأ لاسملا نمأم_ث ىطعت نأ كءلع ىئادل ولاه لاف كدوصق م
 ىبانو راو هإ لاةفاحاارطظنأ بأ تةتشادقو كلذىلا اوقدو راعتأادالوأ نالءافادناروصقرظنأو اهياع ْ
 دةقاضرري دوا ضربا ميااريسلا نمدنالو ماك اذه كلنا ذان أدلول اهل ل هذ ل: :.غىل ءربد هل نه ْ

 املا مالكا نع تةكس ذ حايصلادازر+م ءكردأو « اهباالوصولا.الالوزءالدجو ىفنى عقو
 رجالا انأدءعسلا كلما هيأ ىذلب تااق (ةئادسإلا دع نوعستلاو ةعساتلا هللا تناك امادإ ا

 هرقسوران دفا نيئالثبار ثم زوج كلذ هنم ىلا ماذدادغيىلا لوصولاورفسلا نمدبال يباللاق

 هارذاسم داولا لازامو هل زنم ىلا ع--رو هعدوه دلاو نا حراتلا هيلع ىصوو مهب ىثد نيدلاراعتلاعم
 اراد | ىرتك اواهةوسداولا نداهوةاءاماق ماللاراددأ دةب هب دمىلااول دونا للاراعتلاهثاسقفر
 ةجنرما عطروا .ننمد امض عن لدأةد سأ ال اودرءةرومطل | !هيفهرظأن تهدأو هلةعتلهذأ هدام ةنسد

 هلاقةرمشلا فمك ابرحأرادةمنع تاوءلالأسف ىتدعملادروزاللاب همه ذماوقوقسر نولملاماسشرلاب
 نم لكناناةحالا لوقأ ام هنلاو باوم هل لاف ىنأرهتوأ اخ لود تنأ لد داولا هللا ريتاندةرُمع

 ا ا
 1 كقنرلا# ايدي 00 7 ا الايدز نوزع 0



 اال اليف و

 ١ " وتل لال نرد 0 نسل 4 ارا اس ا
 م كال, سا: :لاتءماستفابب وح ىلع مزعو امال ىلا لاما نبا :؟نادءملاىلات رخو

 مهو كاما نبا ا4زريف تءقذتو تغطنتو ثسدا دقو ءادلا تسرتخو مو. ءااكلذ ف اور ناكم لك

 الوات ,ثرحكالا ىفعام_ممدحاو لك لم دع لك أوبرا ت الآن مةل1ن ةتأو ةلاحن سحأ ىف
 اه سفن ىلع تفاذفهري_غنهوراخنت ملاعهم_سورغلاو هعادهدلا نم هذمترظنف ب !ماكرتءاوالدوط

 0 هل حلا هل تلو هتال_ كم تدارافا ما 0 تنأ

 لءفن ام كردي الاتي لانه با املا تاع قروغ معلا 5 0

 امان ث كم مهددشع نمقافأا ماهل نم تئاطاوراست أب +تةة“وو هنأ ةوه> الموهداو تدم  أفهي

 0تتكومدلا او ىلاه د هبع فرمصف هلق ىف ةدراجلا بح نك ةور هلا نه مانسالو برعشد الو لك َ ال

 هدلاو ىلاةمت اكن أت اصواملذا ود توءوأ هتجاسكر ةظر ىسهداءىلا عمد رتثأردةءالهنأاياتك
 ك(1نبانا حءوريصو كلذ نمءارزولاهعنؤرك ايسعلاو توكل اة لا[ ث دس ناذاراو ولعت زد
 اهماب أرثك [تناك اهنالكملاا تننناتس د صقوامر هاذهش هىفن لععت هل ملا هطر لوضع قل تما

 لاو ىناي_ث:دم تنكوةدرعيدالت نءسرغ لون رىتن اهل لاقو لوهلتاب كلل نبا مه اف هاف لخدت
 ةب اقدح رف ىوشللا ه- موسأ ملف ىريغد> أ هنسحالو موعثملاو تانثلا انا ةةانلا الأ !ٍ

 اهرامأ لاصهىفراظ: ذااو رادع الا همدربو ةمداا ىذخأف هتعاجهءلعىصوو ناتسلا هلخدأأ حرفلا ١

 0 ىناوالاو شرفلا ان يلع لاغبلا مهعمو ناتسلااولتددق د..ءلاباذاو مادالا نهاموب كل ذك و ه امم
 ىتلالالاو ىلل اذخأو ىذؤ ناةسلاكأأذ ىلع رفتتنأدب تكلا اتت املا ولاقف كلذ نعل أسف
 شءتربراصورباخ دلك ١ نم أ.ثهءادق عضوو «يقدعقو ناتسسبلا !ىلااهبءاحو هدد نمه.همتناك

 2 4 مالكملان '- 5 حارسا دارت ةلرذاو 5 ار ارهظو

 معلاكلمنبانأد.لاكالب ءلبتلأق 4 : اهئ اذ نوعا اوةنماثلا هلم ءللاتفاك اماف)

 اريكدلان هش.ءترب هنأرهظأو لاملاو هى ايدي نيب عشووناتسلاقدعقرايبك يش سفن عسا

 ةلااهتاكن وطسو ىفكملاا هنا نهءمر مدخناو ىراوم ارمضح ةعاس ذب نأك املق فءضلاو مرا
 نا دءاتال_-رنأر ةن>رفتد ورامتالانفطةءو ناتسولاىفنردن ناهجونا وأ أذ مودخأ | نمد

 دي سد وهما رو هب لمن ش ملرب رهع ا عيشها ذاو رطتو كاملا ناره هنن مو راوثالانمةرصت

 ا نلاق ءعسوام لدا ذه نع“ !ًاسفءرمأن هني هنر أ ملو لولا ار 1

 نا لاةفاهب عذن_صئامامت-وزئاذا د ناقو هلع نكح اند نك:هةدحاو هءج وزنا نأ د رأ ىلملا

 هعىلع اكوتموهواهلاماقفةد رادلاو ذوب كتبو كلملا هن اهإ تااسقفاوةلطأ ارنا م
 انيمذم ه ه2 ن ندع اضةوةبراجلات رفق لادلاو ىلا كلذاس ع ةدواولق .ةفركءثد و شءتربو

 ل نيد اة ا اا هند وقهوة نئ-ونات_سا|ناخد ىنأ ١ موءاا ف ناكامافن 4زانم
 م ةدحاو هب حوزتأ ل اقف ىلا اذهب عنصتام عشنا هيأ هل راقوهدنعتدءةفلوالا نمرثك !لاحو ىل-
 اىاو ىل+ كل ذاهاطعأو اهاءقواهمل ما هد راخلاه ذه ٌكدحو ز دق كلا |ةْربا وأ تلاقف ةحراملا لثم

 دنكا انأ اههسفن ف تااق لاحلاو ىلا !نهىر او ءللءاط ءأ ىذلا كلما ة ةْناتاراماف ند زامىل انيهذو
ْ ١ ٍ 

 ا نقل
1 
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 ل وو ا و

 0 كر 0000
 ىذلا مالا ل خ دن ىت> ةك-املا لزنم ىف عدوه ف تسلح وئيراجلاهتذ_تأافرهقلا ماسلا ناكو

 دقما|كلذزخأو ريطع اسف ىلصت تماقوةداضعلا تت دتملا كلذ تعضو مث َج رَث :ولزنملاقاهد :ع

 تحرج ( 1ث كال ذب ملعذملو عر ئو اهبضقت هحال هسراملا ترن دقورصا اه اوز نم قش ىف هاعحو

 لو أري هْل دم لو هءلع شنعت تاءجو هد لذ ةسراسملاكلَت نمدةءل|تءاطماجلانمّكمملا ةحوز

 لرةداصسلا تحت هتعضو هت ذأ نيح ود ىنءاحام ىتندا» هللاو لوقت ةسرادللاتراطفرثأ ىلعهل عقتا

 كلما عمماملف ىلا عت هنا كلذ ىف لءلاوه ذتأوةالصلا ىفانأو ىافذتساو هنباع مدخلا ن مدحأ لد لعأ

 نءتتكسف حايصاادازرهمكردأو « ددثلا ب رضااوراذلاب ةسراسلا بذعت نأ «:بوزرمأ كلذ
 حاملا مااكسلا
 صأا1 كلان أدمعسا كلا | بسأ ىءلب تاق (ةثامس ل ادع نوعستلاو ةعباسأا هل شالا تناك املفإل

 ادحأم متلو ْئثد رقت لف باذعلا عاون اناهتب ةعدي دثلا برمضلاوراذلاب ةسراسحلا ب ذءتنأ هّتجوُز
 طسوىمايالانهاموب ساس كمل! نام تس دو.ةلافاهول ء<نأو امتع كلا ارعأ كلذ دهءذ

 اياوز نمش نهدقمل كلذ ره»د وهوربط ىلع هع تعقوف همئا هتح وزو هى د#هاملاورصتلا 1

 ةمولظم ةسرادلا نا كلا ملم هنمدقملا تذخ ًاوريطلا كلذ تكردأة دنع ةبراح ىلءحاصفرصتلا

 ىلعمد:ةءيورفغتسو كس راص مام ءأر لءقب ذخ [تريض> ا! ا هراضحاب رمأواهعم لءفام ىلع مدنق

 اهسسفن ىلع تمسقأوه دنع نم تفرسصناو هتحاس هذ خأت نأ تن أذ ل, لامي اسكر مأ ماعم لعفاه
 ىغابو «تتامنأ ىلا ىلا هت هللاد.ه: تراصو ةءدوالاو لاءملا ف ت-اسو د>لزغم لع دنالا أ
 امافءاتشلامايأ امه عفاريع_ثواسق ءج ىثنأواركذ نيتماجسن أ لاح رلاد.؟ نم كل يأ اضدأ
 ال وة تراصف بلا كاذ تاك تن أىئ.اللرك ن لا لاةفؤ صةنو حلا ر مذ ف.صلانمز فاك
 نمءزناك ا!فاهاتقنز 0 راقزءاه هرعو ه:ض> اباوع رضر كلذ ىفاهقدصد ةأءش هنمّتلك أ امهللاو

 دئلاههفذبال مح مدنواناودعواملظ هتح وز لتقهنأرك نلا هذ هلاح ىلع ن اك اي بحلاداعدربلا
 «تامنا ىلاافءهضلزن لو فهو برشا او لك الا نم عنتماو افسأت كم واه يلع وني همن اح ىف مانق
 تاهكلا!ا4لاّةفاهلك تاباك-لا هذ_هنم_عأ ةءاكحءاسنال لاحرلادمآ نماسضدأ ىءلبو
 لاملاو نسحلاى امامز فرمان اه سدا كلا | ىراوس نم ةد راح نأ كلا اهنأ ءاتأ اف لءمام

 ناكو ىنامز فربظ: ىل سدل لوق:تناكو لاحرلا لو ةءبذخالاو لالدلاوءاوملاو للادتعالاودقلاو
 لوةةتناكو ءاقدلاا هم“ اناكو م-مءادحاوذ_تأت نأ ضرت لذا نو.ط كل اولا ادالو أعدم

 ىلقسطبهتح ٌوْرتدحأ ىءاغناف نامطلا وبترضااوتاد ىلا ةموح فى روةءنمال اىوزتنال
 نونأ» كولا اءاس أن اكون الف قدتعا له هته ىلع تدتكو هاو هحالو هسرف تذخأ هدهاغنأو

 كلمنا اهي عهةراذلاب مهمستو مهتطسأذ-أتو مهيرعتو مهمات ىدو بي رقو ديه ناكم لك نهاهبلأ
 نءرباخذو الاحرو الموال ام هءم ص ةساوة د.ءدةفاسمنماهدصتف مارهمو] لاق, مقلا كولم نم
 همرك أوكل اه.لع لمقأذ ةءئس ةب ده اهدلاو ىلا لسرأاه دنعرضحامافاميلا لصو ىتح كول لارئاخذ ١

 ىدلواد هل لارا هدلاو هملآ ل سراف هتننسط نأ ديربهنا هثارزو عممملا ل سرأ هنامث ماركألا هياغ
 ةموح ىفاسهرهةد نمالا ب ٌرزتتالا هنأ او فذ ىلع تمسقأ اجمال >١.مياع ىلسدلفءائدلا ىتباامأ 1
 5 ىتاتدغىف كاملا هل لاقف طرمشلا اذه ىلعالا ىتنيدم نهترفاسامانأو كلما نبا هل لاف ناديملا !
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 اولا مهل ءال ارسال ةعرشلارانن او لاؤنألا د هاورسك اناسنأهنقىرتالو دسأت ود عموم أ

 اور فاول دو باودالاورسك تارا أ مثكلذ لءة هل ءفن لرمأ ىلع نيم دان نوكففانن هسف ل املاوأ

 هى ىد> لد معطعنلاولاتق نش ءظعلاو عودملا نم نكت الاحرا مااود_بوو تنم ةنازخ 7

 كلردأو « اولعةتاللاتو لس اقلا داع لع جا صقرانل ب اهةركواءطحاسإ مم مم داو لاقف أ ازيلتا
 حاتم ءلامالكلان هتتكو 3 حامصل ادازر هس

 انا ناريمان أد.« .لاكلا ا هعأ ىغلب تاق (ةئامسلاد»سنوعسنااو ةعداسلاةل مالا تناك الف
 ممضعما ن اريد لاذ كلذاوملم فت ال لاو ىذدا ملأ مهيلع اص نازدنااوقركو بطمل ااونمح نأ اودارأ

 لاق مث مءاظملانآرقا !نمأ»_ثأرق ىضاقلا مهعمءاملذ سنالا مالك, نوماك-ةءو نوروس::نملانا
 ةءاجانهنذو نالؤون الذ متنأو نالذانأ م4 لاق امن ءاوندام 0 لا هناز نان ماوقداناريمأل
 ارا | ورشا ورح 1كاهلَو أ!نمريحلاب مواعانربخلاياذإ# ءافازنو لدءاح نءو ىذءامتأل نارمجلالاقف

 اوعلطاملف ه_ءاعىذلا سو. لان مينم كورال اوال اويزولاو ىلاولا كل ذكو همنا تىناسقا فق

 ريخ ىءاسحلاوغة, ملف أراااوب ءاطوأ اووسرح منام رح "الار كدهضعي مهتم لكراصو ضعبل مههضعن راقت

 مث هاو ءمهلاورضح فاي ام 5ىتاطد د هتعامج ىلام_مم لكل سرأف مهبل عن اك أم عسم هجن اخ أدقو

 اره عمذأر الت ىلا بكل هليل انالرعامب ظذاف سا اارزج هن روتس ]ور 3

 ىأرفءاوهلا ىلا ىل اءألا نم ةل ارا نةردقلا هلم ى رب نأهرعىف ىعن لجر ناك هنأ اضدأ ىذا د5 ةو مودا
 نا ةذالفاب هتح وزل لاق كلذ ىأرام اذ اع ىفا دح اهئ لكىأرو ته دقءاسدأا باونأو 2 الملا

 لوقأ اذا كرواشأ انأف تايادتسم تاوعد ثالثوعدأ نااتأرناترذنوردقلاةل.اى ل ارأدق هبا

 ظ ل-> رلا كل ذر اص ىت- عرقلا فريض نئءهركذراصف كلذ لاق ىرب اى 01 1!تلاقف

 لجرلا هل لاقف عدوه ىلا عدو نم: برهتاههما نأ دارأ اذا تحوز تناكو هب مامقلا عسطةسال

 لح را عقرف لالا لى نأ ى نشل املثأدل تلاع كل وش ليسأل كيسا زيك لسعلا ل |

 هت أراماف رك ذدأ سدلاحو -# ل رلاراصف هنم ىيصاغورمالاا ذه نم ىنذ مز أموالا لاقردا وسلا ىلا

 ريب دئءوسو لد ,أر موش ند هلك اذها لاق أةور كنال ,ترص ثدخ ةحاح كر ىل سداهل تاات هم وز

 ةدحاو ة وعد تم ونانوعد تع ءهلقورخ " الاوامت هرْلا ىريسا«لانأت اوعدث الث شادنعىلن أك

 «ودسست كاملا ماا ذوذ ناك اكداعف هر اعدفالّوأ اعل ام ىلع ؛لدرءنأ هللا عداد تااةف

 اهكوقمومت الؤن هرب دتءوسو ن4وءءةفاذظرءاسألاَةلْفعَق وة كل ذك ترك ذامتاوةأر 1 ريب دي

 عداس !اموملا ىف ناك إذ «هدلو لتق نع كلل أ ىمتأ افك دع نمر كد عول !ةةعهمكدلو لتقتو

 اها ًاراطأو نيكس املاملا مادقاسهباوفأذ ةوافعار ا تفضاو كا1|ىدب نيد ةةرانص ةيراملا ترمض>

  59ته 1 ها ةااءذه ىف ىسفن تمقلأ كدِلو نم م ىفصتت نه هأ تلات كلذ تامفاذاسا كاما لاق

 لكم دنت توما ل تمزعو ىلا تقدصتو ىت دو تدي ىروضح ل٠ قوام ا ١! كملاامدن كمن

 ةأرمانأ لل اهب أ لدم راحلاه تااسقف كلذ اكفءكو كلل اا لاقف ماها ةسراح تاذغ ىلع
 م.ظءظحم هدنءا4 ن اكوا اهيدوكتب كوللان «نللمرصق لعخ دتتناكو دان: دهازت اع تناك

 هتعقادقعا ماوانف كاملا ة وز تنام تساج وا هتداعىرح ىلعرمصقلا كلذ مادالا نم امون تان دق

 كنممذخ" اف ماجلان هع رخأ ىد>ةهيسرحأو لدنعدقملا| اه ىذخ هي راحاب اس4 تااقورانيدفاأ

 ناكو
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 ناز ذمه لخداو رقد كاري تلا فيك اهل لاقذ  هزهأ تااَهَق ازهنماه لاق

 1 ١ 0 7 0 ا لا 00 نال وكءلادوءأو ىسوزفرصأ | و 7 1
 وهدم تل أو هن دب نين ضر ل رأرالف لة ددق كلو اوهاذاوباملا |

 نمةرطخىراستاماعفامواندلا كلام دقولوكملا ااهأانت 2 رشتلاتونئارقلا 2

 6 املا مالك-ا!ن ءتتكسشف حاءصاادازرهش كردأو «انملا كد اوطخ

 اكل انأدس_ لالا ااهيأ ىامل تلاق هز ا : نوعستأاو ةسماسدن!ةل» الا تناك املف
 ىلع ساجانفانبلانا اوطخ نمةوطخ ىواست اماه مذامو امندلا كلا: ددأول ه] تلا ةأرم اراد لثد ظ

 جرغ ساه تااسقق تئشاموم ىماك-ت اس4لاةفةد>اوت رك كاك | ىتءانذاىب :امعأ هت لاق شارفلا

 هّدسدل أاهعلس أ“ ران دفا[ ىواست تقولا كلذ ىف هبا تناكو ةماسعو ارث عاخاونىدمسأب

 ةنازخلا ىفنيذلا ةعاسجلاو هلك اذه هيعالتو هسن اوت تانقأوة داب زالت م هاردةرسدع هتم قال خأبوث

 هّتساح ىذه نأدار أواهةنعىلاهدب كل اد ماسإف م 1 .نآد [ردشسالرامهتع لهاا ١

 ةلرمسنأم ىدنع كلف س اهلا ذكر تدعون" الا ل. .ةثنك دقو اذتوفدالرمالا اذه هل تل اقام

 انعهيفرم اس4 لاقفو >حوزهل تااتاذه نما لا 2و تأع ءلا قرطد قراطراذاو 9 دض:امهامسق

 ىتفرعم نس هفرمصأ ىتحرب دا ل: انالوما كلذ نوكمالهل تااقفار ري .ا1 ماطأ لاو هلال

 أ ءلاىلا تسر مه اع تلغقو هعبارلا هع طاق هت اخدأو هد, نمهت زخ افانأ لعفأ ف دكو اهل لاقذ

 انهلاماحلاةفاسمتا يتلا ةنازملنا» د هئثىأهتلافاساع لدا! ةراغلاوهاذا و ركن

 بكءس:الاافاهراظن او لة داهل تااهق هءس اوهذها لاقف هقمذ ةقيطلاو له ناوإ تااقث ىل دعا

 تذخأو تماقامنا مث ةسماخلا هقمطلا ءاعتافقل دال فراخأا لد م ةعبر !ء.تهذها للاسقف
 سدخلا نءاوةءشع لجرلا اهل ى ةاطأواهامقاهأر ةراهذأاماذ رادنز ادا ىلا متنضمورلاولاةقرو
 2ك رم لاق هلال هنمجر رذ هتلاتلءفثف.كوا4لاقف هتلعفاع هتريخأف

 هرقل عام نمار ذاسو لاجلا ىلءهالجوأ هه :ءتاكلاما ازو- معاذه ةماقأ لمفلا أ ذه دون

 اولو.ب مل ماب هثالث مف نالاورص خان لكأ ال, ماب اناا ارا ت اةءطىاوماقأ مهناف موقلا امأوىرخأ

 لابو ىلاولا سار ل_ءربزولا لاب ورب زولا سر ىف عناطل ١ لاب وتاطا لاس أر ىنءراهضأا لامق
 اولومت ىتح هم هنا ا انة هئثىأ لاتو ىضاغأأ اصف ىضاقلا س أر ىلءىلاولا

 ةريلاولا نا م“ ىلاولا هنأ فرع هموءا.لف ىذاقل ا. همأ كلر ها هود ىلاولاعؤرفانم 1

 قالا «««ماملف لاول اه 0 هدودرب زولاعف 2 ةةساععل اهل هلابأم لاقو هن هروص

 ءلرحأ هللا مانءلافو هتوص كما عفرف ةمامأ ولله لابام لاو ةونص مفزرب زول نا مثربزولا هنأ فرع

 ةأرا اه ذ_ه هللا نعل لاقرنزولا تا مث رم مت ا تاكس مههفرعرنزولام الكم مه« كاملانامثريزولا اهيا

 انافأو كسا مل لاق ثمل م مالت كلن ادع راهن ارزق نأ 2 امج ترش | ْ
 0 تاهد5 ىنذئث ىأانأو ملام وقراصتلا عمم ام ماذةرحافا اًةرهاعإا ذه ةكم ثىفعقو نه لوأ
 مث ىلعا متافةو هقءطل امنه تاغ دو قع تلات > افورح الا تاطأت »و امهدربن أثددع رابةنازد

 تل نار. ما مف ضا .ةنالا نمد نءاماول اأو تن دملاب امااول و مهضعن عمنوث دا اوزاسص مهن

 اذهىف ععءن لنآ الاو «.ةنالفة-وزانتراحتناكس مالاب ضعبا موضع لاعفأ. اسرار

 9 اا ا لا اول ياا و او ل و ا را
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 ثءاحأ الة أر نأ دبءسلا كلا أبمأ ىنغل»ثااث (ةئامسجلاد هب نوعستا اوةسارلاةلمألا تناك اق

حرب زولاو ىضاقلاو ىلاولا هرفت دعاو ىذلاموءلا كل ذىلع هتدعاوو ازمه: فرع كلا ا
 نمت رخخ 

 ض.:قوفاهضمب تاقدطع-هرأب هنازخ ىل منصة نأ كد مدد راه تلاقورا لد رىلاتءاغ دنع

 !هتءأ ىلع تمعن |ناوريناندعدرأ ام ل هن هك طعام كرح أر دةد ىنربخ أوا ميلع لفي باس ةقمط لك

 ىلل ءافءالذ نمد.الوناكنا هل تلاقف أ. ك:مذخآ الو د.راىذلاوهف لامولاب ةنوضملاةدمسلا

 لاقت هنمهبمونلا كلذف ةنازمل اراه رم نأ هتدع اووةمارآ و اءحاس4 لافتا اغقأب تاقمط سدت

 ااافءارداس.دىاق٠دى»ى تذهل ىلوم ىلعءىحأ كلذ دءدانأو ةءاسا هذه ىف كدحاح ىذأت

 سول! «.ؤىذلا ل ىلا ىفا تءضوفاس4زنم ىلا تفرمصناو تاقيط سم ةنازالناا 4 ل عىتس دنع

 ىلع تلمقأو ,رخكالا فالخن ول لكوانول وت لك بصف غايصلا ىلاامتاجو باس »ب رآتذعأاهنا م

 تاءزتواووءلمرذقأ تساداعءا !مووءاجاملق بسطلاو هك اوفلاو مو ثا اوبورشملاو لوذ الازيوممت

 امماع ل تددق ىضامتلاب اذاو ىتأد ندرطظ:ذ تدعقوت رخافلا طسلا عارنان ساحملاتشرف مم تعطقو

 كلذ ىلءهتسا- 1 نأو هيد نيد ضرال 'تاءقو أميمدق ىلع هذقاو تماق هتأراملف عاملا لبق

 سدلأو لدماعو كات عاج آى دءسا» هل تا و هحاملاءاضقا ممداراف تعالو همم تع انو سشارفاأ

 ىضقت كاذدعدو بورشملاو لوك" أم اب رض ىتح ك أر ىلع عاذةل| اذه لءحاو ءارغصل |ةلالْل هزه

 نم ىناقلاا ه4 لاقفباءلاقرط؛قراطداذاو عانقلاو ةلالغلا سدأو «ةءاسعو هءامثتذخ أذ كة اح

 تافقو ىلؤسل ا هقءطأا قهتاذدأو هيد. نه دخان كلاد امىلهفاا لاسةف ةناردناءذه كل دأ

 اهدي هر ذخأو هيدن نيب ضرالا تاءقهت أراماةىلاولاوهاذاو هتكفو باءلا ىلا تحرج اونا م هماع

 الابوثلا اذد سدااو سوءا | نمكءاءام عا اخى دنع هاكرا ملا اذه ممَثَةتنأو كهادوت ضع

 عملا ثتأهءاثت ذأ |ملفاه د_ذع تناك ةقوت نما ةلخ هسأر ىلع تاعح دو ملدا
| 8 

 هذ ككراش دحأ امو كراهتراملاا هان الوماد هل تااق'وبأ اهدي دماملو امعالو هتمعالو شارغلا

 مهلا اف لاف ىدطاخ نئئءطد ىد نعملا نم نأ ىف الطاب ةقرو ل25: كن اسس-او كل مف نم

 كءلاةمت اك-ملاه ذه لوصو ةءاسه_هفدأ لوقدهرادنزاحخ ىلاابا5ىتكو نمعااو سأر لا ىلءةءاطااو

 همعالت تاءقأ مهزما#ت 1 خأو اهوح مح ةماكر |هملهاح عر ارب الو لا٠هأالولاهماريغ نمانالف ىناطت

 لخدادإ تلاقق ل عاف .كلاق ىجوز تا افاد نما لاستة بالا قرطد قراط اذاو شئارغلا ىلع
 ذ_ه لك ه_ءاعتافقو ءمئاثلاهقءطلا ىف هتان دأو هنأ أف كءلادوعأو هفريصأ ىت>ح ةزازاناءذ_ه |||

 ضرالاتاقهتأراماذ ل_.ةأدةرب زولاوهاذاو هدو باءلا ىلا تحرج: مئاهمالك عمه ىنماسقلاو
 وذ ه هلل || م دعأ الان الوما» اذازغم فك مودقاذ قرش دقأ ىدسأد هل ثااتو هدم دو ءدءلنو هر دد نمد

 ناك ام عاف ةفي فضلاء ذه سدلاو كما عو كدا. ةملخا هل تلاقو شارفلا ىلع هتسلحأ م ةعلطلا
 أذ _هىنامأو اهتقولاولغفةرازولا باسثامأ انالو ماد هل تااقدرجأ اروطرطوءاةرزةلالُغ هتسلأو هماع

 رب ودواسمءءالو شارغأ | ىلع هتءءالرب زولااهسداامافمونلاو طسلاو ةمدانملا ب ايثود_عقهعاسلا 2

 [تانلا قرطن قرزاطن اذا و مااك-١١ ف مهامتدمفانتوفدام اذه ىد.سأب هل لوقو هنت يهو هحامحلاءامق
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 كل ناكف دكو كلا لات طق دح أ اهل ءاهةءسام ةد.كهةلودأا بأي رأعم تاعفةأرما ثب معن شل

 دالي ىلا يب وزرفافراةسالاريثك جرو زاس4 ناكراتتأا تاب نمةأرعانا كلما هيأ تنادي زولا لاق ١
 ةءاوسحو هممت تناكوراعل ادالوأ نماغرظاملغ تقشعف لااا مياعداز ف ةيمغلا لاطأو ةدعت

 هريخ علم فهتصحقدا ل اكل: ىلاو ىلا ل برلا ءاك-ثف لج رعب مال غلا عزاسنت مامالا ضعن ىفف ةم ءلظع
 تاس ىلاولا لزخم ىلا تنمو اه مامر ف تسأو تماقؤ هلعااقعراطف ه:ةوثعمر> الا ةجوز
 ةعاسجلاونالف عم ع زان: ىذلانالن جأوه هتسدحو هتنع“«ىذلان اا يفرك ذت قر وهل تعفدو ؛ءاع
 : وسن و ىلع ل دب نمىدنع سدأو مولظموهو كنعم ىف نو »لق الطاباو دهس دق هءاع اودوش نذلا

 ا لاقر اه ثهفارماارظن ةقرولا ىلاولا أر قا-!ؤ نما |نم هقالطا|نال اوه لضف نم لأ ساو هربغىل اك
 هنااا د-أ ىل سداانال ومان هلت لاستق هيل أذ كلا لس رم ىدب نيبو رم أ ىت لزتملا كدا
 لزنمملا ىلح دن ىت- كل هقاطأ ال ىلاول ٠4 لاةفد_> أل زنم لوح د ىلءردقأال ةسرغةأرماانأو ىلاعت
 ُخ رتستو ماتو دعةتو لزم قىدنع :رض# نأد.الذ كلذ تدرأ نادل تااسةف نه ى>اح ىذقأو

 ىأقلءةشادقو هد ذعنمتجرخ ٌمىفالفلا عضوملا ف هل تااقذ كلزنم نسأو اس4 لاتف هلك كراهن
 ّى :رمأ فر ظنا هل تلاق ميناس لاق ىىذ اس ندد دسأب هل تأ اقوداءلا ىضا ىلع تاخد تسر ملة ىلاوثا
 جوردن! ىنذاكىذلاوهر هريغدحأ ىل سولو خأ ىلىدبساي هل تلاق ل ءاظ نءا4 لاف هللا ىلع ءكزحأو
 امان ىلاولادنع هى عفت نأ كنمباطأامتاو ملاظ هنأ لطاملاب هءاعاو دمشسو هنعمل قىلاولا نال كلا
 ىلا ل_سرن نفو ةءاسانعم ىحي رتساو ى :راوملاد_دءلزملا!ىلةدااحلاةف اهةتعىضاتاااهراظن
 لئالا::-احءاضق ل جالان دنع ن ماها مفدانكه يلع ىتلا مها ردلا يرعنانأ وأو كا أى اطب نأ: ىلاولا

 ىضاقلا اه لاةفريعلا م ولناف كلذ لعفتانالوماب تنأ تنآ اذاو] تااسقف كمااك نيس نمانتممعأ
 زخم فىدنءنوكمفان الوما» كلذ تدرأ ناه] تااقؤ كل .ه-لاح ىلا جرت اف انازنم ىلتدن نأ
 اذ_هنمأ.ث فرءأ امةأرمااناو جرادناو ل_ادلاومددناو ىراوحلاه.:ناف ترم نم نسدحأو واس

 ىلعهن دعاوو ىفالفلا عضوملا قد تا اةفكئازنمنءأو ىذاقلا اهل لاقف جو ةرورضا انكءارمالا ْ
 تككوامتصقهملاتعةرفرب زولا لزخ* ىلا ىذاقلا دنع نم تجرح م ىلاولا هم ت دعاو يذلا مويلأ
 قاطن و كن هانمت-اح ىذقنا4 لاقفاه_سفن نءعرزولااهدوارفىل ولا هزم هناواهمخأو زور هيلا

 ىفالفلا عضوملا ىف هل تااقف كلزنم نبا زولا 4 لاف ةفارظلا اوةفاظنلا نم هيلا بادحخام فرعت | تنأوا هم سدا لزنمانالكلو ىنرتسأ هنافكزنم ىف ىدنعنوكمف كلذ تدرأن اهإ تااف كاخأكلا
 قالطاهتل أ سو ام صقهما| تعفرو هند دملا كلَ كله ىف |هدنعءنمتحرخ م موءااكإذىلع هت دءاوو

 هملق ىف قدعلا ماس هتةشراهمزاك كاملا عم“ ملف ىلا ولاه سوح هل تاق هبح نما لا ةفاوبخأ
 لوسي رمأ اذه كملاااهمأ هل تلا ةفاهاخأ صا و ىلاول ىلا ل سرب ىت-رصةااهعم ل دينأ اهرمأف
 ىلا ءاحاذا نك-او ىلفح دعس نم هناف ىنم كل ذدارأّ ل اناك ناف ىنءاروقاماو ىرا.ةخارامأ ل

 رعاشاا لات اكماركسلا هتاوطخ ل ةنب ىتقرعش كن
 ىدنعهمراكمتا> نمورادز « امةده#وأاع رصد أ له ىلءاخ

 هردأو « الز ههتفرعو هريغه_.ف تدعاو ىذلا مويلابهت دعاوف ارمأ كبف ااذخال كمل ابل لاقت
 حاملا ماكل !نع تتكسف حامصل ادازر وم
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 لعد هكسع نأ انمد بطلا بان و تنأل خداهأ لاو رب ز زول ىلا جرخ رح هو رعو رجالا

 ادبأج قزتنال نأ هسفن ىلع ممقأوتب را ارح انا قاطاوفريصن|الفاءدجاو ةرصتامث هذدأورزولا

 ءاحو ءارغش اف عماله. اءىدانامالغد-وفىوسسلا لة د دءانر اغا نءالح رناكالملا م أاضدأ ى علو

 لجرلا لات ماءالا ضءب ىفناك اسف نامزل|ن مد دمم العلا ماقأفهيىدوتساهّة-وزل لاقو هل زا ىلا هو

 دع كلذمالع |مهءالق ةءار 7 ينام تا كا عرفتو تأت سلا ىلاا دغ جرخ | ء:-وز

 تحن ماعظا اكل ذله>ون أ“ سدلا ىلا هجوت مث ةهك افو لةنو بار هىلاو ةلءالا كلَ :قءزوجو ماهطىلأ

 ءصأ إذ هلم ”سدح وز قذ رطفةرصشت تحت لةنلاودكاوفلاو:رصش تحت ب ارشلا كالذ لهو ةرص#

 لك 11مم !!نودحات < يع  رمأو نادسبلا كلذ ىل هيديس عمهج و: ؛نأمال-ْءلالرلارمأ حا اصلا

 ال1 تل باكل ذيل اولد يعا وب مالغلاراسرف تلك روش راملا تعلط مهكنوفلاو ىرشملاو

 اه لاف با اغلا لوةدام تفرع تنأ له هتدمسهل تااةف تقدص الغلا هأ ل اقف بارغ ىءناوملخد

 هلْتلاةفءواكاولاع ةاماءط رجلا ذهت 2نالوت» قد.سابا4 لاق لود او هلت لاق ىدرسأب مث 7

 انطفازهعاماءطت دج وذةرهشلاكل:ىلاةء راحلاتمدقتن منان لاةفريطلا تاذا فرعت كارأ
 قاو>ر ةرماعطلا كلذاو الألف ربطلا تاهل فرءبهنأ تدتدعاو بها هب اهتم تن .ت هواك أ

 تدشن لوقب قد ايلاف لوقي ئن أ تديسمل تلاقق تقدص الثا لاةق بار هلا قءنفثاتسلا

 مالعل امانءوامعدازتتءاذاد وف هاباو ىفتءد فاق عا ارهتو كسممءامزوك هين ذاذلاَو :رصشأ|

 تقدصمالءاأ هل لاقق بارع !|ىعنق ون اتا ةمحانفامشمأ , رشا 9 نايرعش مالغا |عم تدعو 5

 ىلاامه ذفالةزو هكاوف ةيئالفلا ةرصشأ |ت م نالوق.لاقتارغلا اذهلو ْئث ىأت د.سدأت لاف

 مالغلا ذخأف بارغلا قعنفناتسا أى امش ع همس لقنلاو هكاوفلا كلت نءااكافكلذاد بوف ةرصشا كت

 تاق رق نادق/ملءلاكل ويا قيل ا , لاق هلاةىذلااموهبرضت كلامتااسقفهبءامرو ار

 ىللو ةء هناا لا ة قه اعتيهمقأ ٌملَقلودَت ىدوال لوقيراصف د كددنو ىفف امانأ تم ىتنبست الو لَو

 هل تااق م اهانة ىلع تقلتسا د تكضت هملاكت مهما ملفاو> وزاسوب لعفدام لم كد. هس لعفأ

 ينل هندان و شرفلا ام تشرفوراصمالان مةر عمو ذ توجو 1 مامي كفلاخأ نأردقأ الة تيه ةداعب

 ىدمسام لاقف كمت انههدقار كت ديسلام عالغأب 4 !لاتوهادانف 9 لار ظل .هفاخهدرساذاو امتد اح ا

 املؤ 0 سول ةعاسانوههت دقرف للأ.ءتو هنا هلناال كيلعاهدرامو تتار قول نمتمقو

 أ ىنام>أ اه ىلاولا هت ىذجاد ىرهظان# | [لوتو عون هضركم ىثو تهافاهسأر قوفاهجوز ةيراملات أر

 يل راما اهكرأ أو س ”ةلال هسا تاه هل للاقو مالغلا ىدأن م انوه ماه وزراصف ش ةعأتءقنام

 لمح ةلج نء.كملا |اهيأاذهو َكمةثير كفاءي هقااهأ لوقد وخال هاكر مالغلاواهجا كري جوزلادأ

 ازعاوذنع ىهو أد ءاكب ملا اىاراإف تكرم ق<ذخالاو قرصن نع كوارزو ل دراالف مه 0

 كلااىلا مز هنبأ ازعأ هل لاقو هردب نيب ضرال|لءقو س داس !اريزولا <. اعل دف ههدلو لةررمأ هيراود

 امملامالت- ك1 |١نع تتكسف حام تلا تلا 8 هادا أف للاي كم ءاعربشمو كا: ىنا

 ريزولات ا هيمسأ |كللااأى .ءادتلأق ((هنامسهلاده:نوعستلاو او هملاملا دإءلاتناكاملفإ)

 قحلارونو تاكرالا د شم ىملاو ناندلاكل طاملاناف كدلورمأ ىف لوكا اا هل لاق سداسسلا

 دقو ميفغ نكدبك نزلا انك ىهتلالاقدقو مافعءاسلاركمنأ ل عاو لطاملامالظ بهذي
 0 ىعلي

 هللا



 اهدب فو كمل | ىلع هد راما تاو شداسلاموملا ف ناك اسأل هدإو لاق نع مخور نول 2 ظ اال ْ 000
 يهو ىلع ىدعت نوف كي ءرحو ل ة- عرنو ىتراكش لوقت ل نا كناىديساب لعاتلاقو ةلواسم نيكس 1

 لامهاو ىح عاض كلذ نودصةدو ةءددةوركمو ليج تام-اصءاستلان انوعزبنيذلا كوارزو
 نم كل« نبادن ك2 ءاسنلا ن مركمأ لاحرلا نأ كد دي نيد قد انأ اهو ىدفن تاق ى- ىراغنلاكلملا
 ناكمنا دمعسلا كلا اهمأ غل, تلاقفا وعم هل ىرح ئ ىأو كلا ام لاةفرح انةدوزبالخ ثدحكوملاا
 .اهينكس ملا هبلع هنرحعو هذوتمرتك ند لاج ونس> تاذةدءوزهدنءناكوار وغرام |نمرحات
 هناكرأد._ثو هنا ىلءأدقو نانءا| نعود>واد رةنمارصقةنيدملا َج راخا4لعاشاو ئادملاف

- 
 اهتلءو هعمايدتاةمذخاو باوبالا لثقةنب دل! ىلا ب اهذلادارأ اذان هلافقأ مكحأو هباووأن صحو -

 ىلع رف واه>راخ هزات هن دا اكلت كلم نبا رخذا ةنيد11 ىف ماي ال ان مامووهاهذيف هدمق رىق
 : ةعازعمد راحه ةرظنف رصقلا كَل ذ هذ ح الفدا وطانام ز همق لمأت» راصوءالدن!كلذ رظن ءاضفلا
 امر :ةياشنت اس ىاواعسو هيلا نع هلاح حرش ا مقبتك و ةقرو وداو ديان أد هنااغنممالةباعدف ْ كلز هنكع لفاوبا | لو دول اداراو املاجواهت_-ىفاري كمراص اهراظن |!فريصقلا نا ةمط ضعن نه ل

 هذ _ه ىلا ىعرسأ اه. راو> نم هدرا تأ اهف ناس ىف ىشخ ىهوأ ماع تازخت رمصقلا لخادةياشنلا ْ
 قوشااو ةمملا نم هءاصاىذلا نهارك ذام تفرعوا هت أر قاف طنا أر قت تناكوا مينماوأنو ةقزولا|
 نم هإ تلط مث .دنعاكرثك |ة.لانماه د _ذععقو دق هناهل ترآ ذو هتةرو اوح هل تدتل مارغلاو ٌْ

 نىك راه لاقوريصتلاتح ءاحاهياارظنالف قوذلاامدتشاو ا اوملاهما|تقاأف هتارقرا مءتاادقاط
 ىئ رمأت ىدلارعب دما |أمو ممم هل لاةفاتعريسلا نع :روعدق نأو هب 1 1 1ك: ةدص موماااكشف هئارزو ئ ىلا فرصا مثحاتفملا همفطيروطرخ هل تعرف كل دنع هيض أت ىتح حاتفملاا ذه هرفط رالاطمد كلدنع ا

 كلذ نا لءوهرمصق فرحات اذه دنع هعدونر ىو دذ_صيف امتنا كنه ددرأ كلا !نبا هل لاف هب
 امر زولاهل لاةف قو دؤصل اكل ذ عج رغست مث ماي |ةدمهد راحلا كلت نمىف رآ عاد كلقودنصاا
 هءاعرب زولا قاغاو هدنعن اك قو دةصل اد «سفن ل_هح هلزنمىلاه> ونال كمل نما نامثةمار كو

 "ل رز عناكمزعأ ىف قودن_صلا|ذ-هله ناك :مدءرأر زولاءألاقفاهئءاضة.زوغن ةحاسوأ ال ِْ ٠ رب رولا انالوا ل_ءارحا ةلاهل لاقمثهيدد لقرب زولاىدد نين رحاااريضح افق رح اًءاارصق ىلا هء أو
 كلذ هب مث هدزع هن أر خىف «هضوورصقلا فرح اتا | هلخدأ مث هولمف هولا نياامدالرحاتلا لاقف ٠
 لئم باش هنميرغناوعم ىذلا حاتغملاب هتدكو قودنصلا ىلاةدراللاتماقف هلاذشا ضعد ىلا جرش ٠
 نء كلا أس مانالا ضء,ىفن اك اهلف ه.12لفقتو قو دنصلا ف هله كاهبوزرضح طكو مايأ ةعمسم ٠ . ةدمدرشو لك ا|ىفه_ةمتدعقو سوللا ةعاتىلاه,تءهذواهسوءام نس>[تسهتأرا ف ةرهسقلا '
 تتكسف جاوصلادازرم كردأو# قودنطلاهنمباطو رحاَتلا لزنم ىلا اعرسسمر زولاج رشق دو ا

 حاسما !مالك-ا| نع
 قرطو لة موهو ةداعل ا فال_تىلءهرصقىلازحا.:لاءأح قودنصا|تاطاوحا الزخم نكاريض» ١ انريزولانأ ديعرلا كلم ااهأ ىفا,تلاق :(ةئامسلادعب نوعستلاو ةيناثلاةلءالاتناك اف
 رحاتلا ل واماف هلذق نع تلهذو قودنصا | ىف تا دأو كل! نبا تذأف ةيراحلا د تيدا تالا 1
 مارالف ادقار كم | نبا هشاذأف همفاو هرظخو أ هي اطغن ءقودنصلا اول 2 ولاجلاووه لزمملا كلا .
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 كل 3 نسور ءهساجأ مث كلا ادب ىف بانشلا دي وريصقلا الشد ىتح بكوملابءاباووهرا «باسشثلا ٠

 قةيحاضلا سكول اك هب زالوهاذاة و نع ماسالا كامل | كلذ فك ساق هدزع ساح وبهذلا
 ةداعسو ةممظعةهعنىلا تاشااراغنت لالدو سيو لاكوداهبو لاجو نس تاذ ةيحاصلا ءاهسلا
 لكوضرال اهدد هكءامىناكل 1| مبأ لد اهإ تلات ماسه أاجوا مدح نماءه*م باسل اراصو 0

 لاحر نويف سداءاست نهف ل_>اروأ سراف ن مم-هنههةبأرنم عجور تارك الاه ره
 دالءلااةراسعو ضرالاةرامع:نول +ةثو نود ص و نو ءرزنونوثر ع ضرال اهذهىفان دنع لاحرلاو
 تهت رك اسءااوبصاننإاب اي رأو ماك نهقءاسنلاام أوت اعانصلارث اسس نم سانلا هان صمو
 ه٠ ثنكت ىهو ءاطوثرر هع ىهاذاو لتددقرتزولاب اذاو كلذك مها.زيف بأ ا ةءاغكلذ نه«باشأا

 ةك-ااا| تفطع مث كل زلزوهأ |تضؤ دوم دلاو ىذاقلااذل ىرضحأ ةكءل|اس1تلاةفراقوو ةيمهتاذ
 كلنوك [نأىذرنأتلاقوهءاعتا.ةأ م/فطام الكر ه:ثحو له زئو هسناؤتو هم دانت باشا | ىلع
 تلاقف كذوم د يذلا مدخلا نه لقأْ ان أ ىل درساب اسهل لاقف هتمؤا ميد نيد ضرالا لءقوماةذةحوز
 عسمج هلت لاق عنا لا ةفرئاخذلاو نئاز ناو لاملاورك اسءلاوم ردنا نم هيراغنام م. ىرتاما هل
 عدبج]تااقو قاذمب ايىلا تراشأ اهنا مث كلا دب ام بهتو ىطعت ث.< هيف فر هنت كدب نيب كلذ
 الاهم مةسااف مدنلا كمفننال ثمح مدنت هتكفاذاو هدفت الف باسبلا !ذهالا همف فرصنت كلذ
 ةءهنوبلعو نوفاك أىلعرهشلاتارشانتا هع ن ناكر اورمض>اساذاهءمدوهشل او ىذا ةااوريزولاو
 مئالولا تاعو باثلااه:<وزف برزت ايد قءلا تدةء نأ نهترمأ كلا |ىدم نيب تر ضح اذ لاقراقوو
 مافأراهتراك,لاز أ ةءار ذعاركءاهد>وف باشا! كلذ اهماغ لتداربرشواولك | ا!فرك اسعلا تءجو
 لاقو باسا امتفمايالان ممونتاذرك مد ه..طأوهاننهأو هدغرأو شءءلا ىف ماوعأ ةميساسومم

 رئاطلا هل_تاداذاو ب املا مقر ماقمث هذ ىندعتم ام تدأرام ن سحأ ةلءا> رئاخذ ه.ف نوك, نأ الول
 اديألفباله_جوبا.حرمال هل لاقرئاطلاكلذهرظنا إف ةريزجلا ف هطسورصلا لاس نه هلجىذلا
 ىقهطدو هعاسةفاسم ضرالارءاسلا ني_ هيراطو هفطخو هدو هه بره همالآ عومو هراناإف

 ةمعنلان مكلذ لءقهرظنامرك ذنو هلةءىلا عسر مث هناكم سا هنع تاغ مث هنمهفطخىذلا ناكل

 رضا لحاسىلءماقأ مث بتقن»و كس لهءف ىمهنلاورمالاو همامأركسملا بوكروة ها ركلاوزعلاو
 ىلابالا نم هلل تاذوهأهئممفهدح وزى ادوه.نأ ىنكل وهون رهش هدم .رباطلا كل ذهرفهعذو ىذا
 تاذالامانعاامىدان, وهو ه نغم ىربالو هنود مه-»» وهو لوقد لئاسةءاذاو رك فتم نب زح نارهمع

 كلءاقل نم سثب باشا !كلذ«موءاملف تارسحلارثك أو تافامك اعرب أ تاهيهتاهبه
 ىرحدقممنالع ومراد ايف ناك ىتلا رادلا  ة دمت هءااا يؤ ناك ىتلا ههءثا| عوج رزمهوةكءلخأ
 نزالاهدخاتاثلانأمث كلذدهن مهر مذ مهتزدو مهماكب بيس ناك ىذلا|ذهو هل ىرحام لثم مل

 ىلا كمضلاو ةءراعلا حث اورلاو برشثااو لك ألا ربو جونو كك لازام و سا لا كلذ ل-دو مهلاو
 دقوهمادنل !ثرون ىهاوةدر © تسداةل قا أنا كلا |أجأ مل_ءاف عااشملا بنام ونقدو تامنأ

 ةرداو © هل اول 23 نع ع-حرو مص وهن ظءتامالاك-اا كل دلما عمم هدهدنلاو زوم كرصعت

 حاملا مالكا نعتتكسف حايصل ا دازرهش
 انكللانأةرم.ءلاكلملا ىعأ ىنان تااق (ةثامسجلادسن روعستلاو ةيداحلاةل الا تناك اإق)

 عمن

 0 ل
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 ل ا 3 ا او 3ك او دلال

 قد لينلاذ سناك لوشن جلاد نوفا هئلاو ب ةاةلرالات تاكا

 ىلع ةلءاا تدي ازن مع مدنلا كيف ال ردع مدل: -5تاماا- هتف نأرذ>ان اش لات ةريشثعلا نم 1

عقو هناك أ لن: :ع هئئادوه: ةكوددستاشلا هلق تاق ثأ| ش
 ىلء موو هو عضوملا كلذ ف باث ا د

ةءوهام: 3 .ةخومشلاه.فناك اع او رك -ةنم قلق كاذ عموهو ه.هام
 زيشلا مالك ىفماع الاع نءامورك-ة

 لاف دطااباب أر ىتح شتفو و17 للا اعدم ءاارظن هناهلاسز اطخذا بابلا ع معن هل هةدضوو

 فرصناف جشلاءنمهرفحامر 100 رظنالةدالو. .ل! نه لأ وأ ةعرأ ءاعو ت فوم هك-ذعأ| هنأ عشسّسع

هلع َتءاغنماثل موملا قو مام أ ةعس: دا عن 8 وهو بأن اا 0 نع هدر ارنهسؤت تراضؤةئع
 كنق : 

ىفاعت هنناءاضقن اف هنم "قعر ئثىأر 9 تاع ءلا كلذ مف أن أ دماللاتو
 الوْئث هدربال هر دقو 

 ازياهد ىأر تام لا مذا! فل افقالارسك تاددع» تا ءلامتفو نضمن هتدار ايالار ومالا ع نءزمأن وكم

 كلذ ن هاذ لا بق“ *و مظعر م طاش ىلع جرح 23 هياذأو تاعاس تالثرادقمهنث ئثع لءغا قرد

 قدسنا كااكلذل. وأن م لزنةقربدكب امن اذاو الاموا 2ك رطسو# ئطاشلا كلذ ىلع ىثءراضو

 1 د 1 طو ىقةرب ىلا هيق نانا ضرالاو ءاهنل نيد راطو هنلاسم

 رم عاةباذا او مايالا نماموي سلاح وها هذيبق ب هذن نبأ ىود» الهرمأ ىاريقم ناشلاراصق باقعلا

 0 راي نائل طاخ ىناعتفءامسلا ف ةمحهلاك رصْأا فدل حالدق

 دوعااو ل دنا نم هفيذاوعو سون" الاو-- اعلان هنروزاغأر تاصواماذ ركنا تفو نش لا

 نءاط ىراوملاهراغن ااةراقالا نون اك راكمألا ىراوملا نم ءريخع هدقو جا اهولا يهاب همرج م ةصموهو

 ةيحاضلا س«هلاكى 8و4 ه:راح هنأ تنم دقت م مشا ملا كا ةداملا ناقو هدد ناءقو قروزلان مهنلا

 تنقاودلا عاوفأب عصرمبهذلا نم جاتو ةمكولم ةعل همؤرب وح لد دنماهدب قو ةدعاضلاءاسه + هلا

 ىرأالو ما كانشج اة هيعملا نوه «ترسا اق باش !1لاتر صبا عل ف نرسو عواقلانرعشن حنا

 مهو ىلا انقو هناض- هقاالا مهت دع هدالر 3 كاد : الة ءادقرباا تنأر ربا| ىلع نرشأ | ءاف ىف نبه كن نبأ

 راو شقاوه لا ارنا درو دش هورس موسما لدخكنا ن مهب "ل اومدق منوعردد#

 تائا ىو ىلع تدةمناّحم .كحرألاو ىددر 1 ةعبرالاو هم رفاسرفانمتذع أذ ةينملا

 لت يحرم

 "صح هك

 ' 10د جدر انسخ شنو وعر 1 ان هلا تدرب م ان ل|تدرضو لومطلاتقدو مالعالاو ْ

 ىلعانورم ل مالح أتاعْضَأ هنأ نظأ لدتكوا ان مه.فان انيق دضأ لوارئاس لزأ لو ناظقي مأ ١

 مهأامثدمق راهقاادداولا هللا عبست رامطأوراسهزأو راهنأورا أو زيت اس: وروصق هءقرضتخأ جرم
 جرااكلذ ”المزأ كارد ةااذال ء_ىلا لثءنيتاسماا اورو صل كلت نس نءزرب دقرأ ؟ىعباذاو كلذ

 ةاثمهصاوخ نما هي طم ني» بك ارهد درذع مدت دقممنم كل ءاذأو 2ك اسءلا كلت :تفقو ىنماوقدالف

 ا ردح لدعم مثرح ”الالزنهداو-ن ءلزن كمل !ىأر اإةهداوح نع لزنساثلان مكللابرقالت

 نوث ده مدو تالا هعمر اذ ىض ل نافاذب رس اش ال كلا |لاقف مهقوراومكر مث مالس نسحأ
 دازووهشس ا »عع ءبرصقلا ولة دوأولْزت مث كلا ارمصقى أهم دب 1 ظاو 4 مسك اوملاو

 انما مالك-لا ن ند حايل
 ذأ كلما نادبع_ىلا كام اي ىنتاءتلاق (ةئاه لادع نب ل .اوماةل والا تناك الف

 3 هلأ .

 ره رملا طس 010 ةءدسوذ قروذلا اذ ىلاوعدمألا ف عمتاجسو هتحسزتومت لأول لسلق
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 كيا ب را
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 هيج لاملابهذ ى,وأولا وفل ىتا|لاومالا ىتةذأو ىطعأو مركتو ىناغالاو برطلا عادم#و
 حابملامالكملا نع تكسو حاصلا دازر هش كردأو
 بهذأ ا.دلوا انأد.هلاكلملا اهمأ ىغلب تلاق ( ةئامسملا ده. ن ونامثلاو ةنماثلا لالا تناك امان
 عسدج قفنأو كالمالاو ىراومل أو دم هلا ممن ىل_عع وم رئ# هذه ىنمب لوهوبأ هل هفلخك دلالاملا

 وهامتويف ةنسودم كلذ ىلع ثك-ؤةلعفلا مهلغتشب راص ىتحرةةةاقو ريغو هيبأل ام نمودنعناك ام
 نمانددقناءثلاوه- ولان س- لد ريو هاذاو هزح تسد نمرافتنب طن اح تحت مأبالا نماموب سأأج

 لءالصأىدلواب كؤرعأ له] لاةذ ن"الا لءق ىفرعت تنأ له معان دلولا هل لاةف هاد لو باشلا
 هس ولام دصأب معأب كللوذردتا اوءاضقا الفت معان لاةودل الا هذه ىفتنأو ل لعةمءئلاراثآىرأ

 لك 1 |نمان دنع كلو اذّتح اح ىضقي نمان دنع سداوة د>اورادف خو.ثلانمهرمع ىدنع هل لافق
 َكيلعدرب هللا لعلو مه اردلاو رينا نهكءأ الصد امان دع كلوانة:مد موَةَنَف ل فكءام برشناو

 طر امو بال اه]لاقو ُط كل .اعىل يشل | هل لاق ةءاطوا.عممباشلاهأ لاقف انءدس َكدمعت

 ىلا يما فاض باشلا ماقق ىلا هت هننأةكرب ىلءاشي رسىدلوا. مشاه لاقف معاد :باشلا هللا ةق

 ةلع ل افالسر يشلا لسرأ مث فْسقلا نمهءلعام هندب نع لازأو هف هل: دأف مالا ىلا هلصوأ نأ
 هيلاعر اداهد>و باثلا هلخداإف هتعامجد " هلزنم ىلا هب ىضمواهاباهسلأف شاهقلا نم ةنسح

 درةترو.طا ممل ءاسملان م ةمقسف ةعات لك فو تاعاقو هل: اَهَّدم سل اع ةعساو ناكرالاة ديشهنانقيلا
 هدحوف سلا ادأ ىف يلا هل دأةرادلا كل ف ن سح نا :س ىلع ة-هج لك نمهلطت كامو

 دحووردرملا طسب شورفمودو جاهولابهذلاودروز اللاب دو ةنم+ةةسدحوون واما ماخرلاب اسوم

 اتود:دتاثلاىلا مليش انامث هناسل مزؤ طرمتل ارث ذتف يشل لأس نأ مدو م_هرمأ نهباشلا
 تنأوؤ فورءلاب كسف:ىلعو قودزصلا اذ_هنمانملعقفنأىدلواد هلل اوراس ه فا أ نوثالث هسف
 م لاءاو مان أةدهموباع قةن تاشل الز ل وةعاطواعممباشلا لاذ همفْكتءدوءاام ظفحاو نيمأ
 مهملخأب توم الزب لورادلا فا هنو رى هونفدرو ونقل وهواسغ و هباكتأ و ذخأف مهتم دحأو 5
 امهعم سدلورادلا كل: باشا اوودروسأاق باشا | مدد“ اىذلا: شا قب تا ىلا د-اودم:اد>أو

 هلع وقو هءاعل قا هتاح نمباشلا سك.اسإف :يشلا ضرم مني: سلا نم: دم كلذ ىلءاماقأو ثلاث
 7 : أ انغاو ةنس ةرمشع ىتتث 5 دمة داو ةعاس ةمدخ فرصقأ تنل "الو هل معام هل لاق م

 هلادجرىلا ءداشإاه ذه ترفوت نا ىلا اذ: هد ىدلوأ» مين يشلا هل لاقف ىقاطو ىدو عمدخأو كل

 بنسأم ىناعت نأ كزمدد رأو رط# ىلع تن أى د._كانباشلا لاةفتوملانمانادالو ل_-و زع

 ق.طأالام ىفاك-:الودحاح نه كا د. كلامى رآواد هل لاف مكرستو ك-نزحو كاكا ماودو م0 ا

 راشأو باءل| كلذ متفتالف هرفانعقو ام لست نأ ت درأن اف ىتملب اددحأ ىل هال نأ ىلاعت هقنا تاس ىف
 مدنت كذك-!اذم تدأرام بيس .:كناف هدانا اصأام كءدصد نأ تدرأ ناو هنمهرذ دو هدم هءلأ

 حاييملا مالاك-ل نع تكسو امصلادازرهش كردأو «مدنلا ٌكعفنسال تح

 31 دقؤ
 لنا
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 دازرهش كردأو « فرصناو همفاس تملا لح رلا لوان:ف كح ىفو كريس فانأو عفن ىلتقن ١
 . ْش ٍ حاملا مااك-لا نعت ةكسف ماقفلا ا
 نيح خئاصلا نأ ديهسلا كمل. ممأ ىنذلب تلاق (ةئامسإملاده»:نونامثلاو ةعباسلا ةلءللا تناك انفؤ |

 ميصأ الف ف رصتاواهياد هية ىذلا قدا ذخر اود "رمق اولفك ىلعةي رانملا برضرب ز ولارصقعلط ٠
 نمد ضرالا لق ْم ةنيدملا ملت كلم ىلع هبل ةدو ىل1 | ف ىذلا ىلا < هم خو هيام سدا حابضلا ]

 اك ترض ىلا ارحاهم تءتأدقوناسارخ ضرأ نمانأو كل مدان لج رىثناكلا ااه ألاوهيدن ٠
 0 سدا هزه ىلا تاصودقو كثاول ت2 نوت أنأ تدرأؤ كَ: ءعر فكل دعو لةريس نس نه عاش 1

 عرأت ار ذاناطقدلاو مئانلانيرانأامنيمفهح ران نمتمنفاقولةمتاملاتدجوفراسلارخآ |
 ناخد :رك«نهناك ملا ابمأ تماعفةكورعتمك ارىرخ الاوةدكتمة سبك ارزهادحاةوسن |
 نءةدلا ىتفح وأفاه دب فن اكس العث بند ناب رضواوأح 3 ىنتسؤرو ىم ندادحا تن دف كش نم ٍ ظ

 ىادق تمز هناا مترح اق ةدراسش ةسماوم ىهواولفك تءاصأف ىبمتناك نيكس رضفبرضلا |
 ىفال ةاح هيىل سدلف هل دنق سرفنلا ىلا | اه همق تن أرق هدو هتذخأف هرفانع ىلا اذه |,مم مقوق 1
 لرب مىلاعت هللا هج ودصأق ىناوأ مقأس6 اهتدوز وىاق نعءاءندلاّت ضف ردق و لارا فاس لج 1 ْ
 هنم ىلإ أ عدج عج رخأو ىلا كلذ كلل ا هذ كمل أ دنع نهج رخاسإف فرصناو كما! ىدد نب لأ ْ
 رمضخ | !ةرن زول ايتام |اعدق ةد راجلا دمسرب زولا ىلع هيت ناك ادقعهءؤدحو فوده لقنراصو ١
 3 راحىلا هب دهان أو من كمل لاقو هف رغرب زولاءآراإة كءلاهتءدهاىذلادةعلا|ذهم] لاق هنذن نيب ٠
 نين ةد راملات ريض اق اه رؤس أ ةةعاسأ هده ىقّةد رامخلاىل ارمض> اكل أدل لاةؤىرنعةاعم
 ناكسح .رح همق ىأ ارو هد 7 زولا ف شكسفالمأحإ رح ه.ق لد راقت اواهافك نعفشك أهل لات ا ىدد ا

 ال,دهازلا لحرلاىللاقاك ةرحاسهذهرد زوال كلا لامة ردا ميةىالوماب منكما ري زولالاقف
 لءالاءاحاسإف راهخلا كلذ ف تملا ىلا اد ولرأف ةردشأ !ب>ىف اهولع نار كا ارمأ ممن رالولُس
 سرادلا عم ساجورا ذي دفا أهم ف سدله ديبو بما سراح ىلا ءاحت تدق هتلم- نا عئاصأ | ترعو
 هب ربب راما هذه نأ أب لعادل لاقو مالكللا ف سراسملا مم لخد م لؤالا ل ءال اثاث ىلا دقن
 هل لاق ٌماهرخآ ىلا اهو أن هةصقلا هءلع ص قو متءقوأىذلاانأو ا مءاهورك ذىتلا ةءلبلاه ده ن#
 كال عفناريناندلاهدهف ىدال,ىلااهم رفاسأ هد راملا ىنطعأو رانيدفلأ هيف نا سيكءااذه ذخ أ '
 باق بقت هتباكس عمماإف ةمالسا و ريكا, كلود دن نا:ثالا نش وايرحا مةغاوهد راسلا سدد نم ظ

 اهب معقد النا هءاع طرشو هلاهك رثوهنفاع سدكساا سرامل اذ خأ مات: كوة ىلا هذه نمسقأ

 هدالد ىلا لو ناار !ىدعحم لمح ورا سوهتوو نم :؟اصاااهذةأؤدد>ا وةعاس هدب كمل | هده و
 فقادغىفو ق-ذخأ نءنلنودرد لوارزوو مها.حولاحرلا دمك ىلا كلم |اهمأرظنأق هدارع ادق

 لع دف وهدإو لتةيرمأ اه هلاك ل |موءال# كملا ااهمأ كنم قد أبل لداع < اسىدد نيب تنأوأت

 لتق ىلع لغتالو لهتناشلا ملغعلا كلما اهمأ لاق مث هد. نيد ضرالا ل.ةو سماخنارد زولا هلع
 هل لاق هر ع ةقب كرهذ» ملىذلال> رلاةمادنمدنتنأ كءاعفاخأو ةمادن ت.ةعأ لب ,روكلدلو ظ
 لاماذن اكو منااو توءءا|ىوذن ملح ر ناك هنأ كل ااهجأ ىنعل» لاقريز ولام كلزف.كوكللا |

 برشااو لك الاف ذأ داولاربك انافاريخدادلو كرتو ىل امذ هللا ةجر ىلا تاخذ كالمأو درس ءرم دو
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 ل ' ' هلو
 1 يا د و نوام# :وءاسنا ارك ةاج نمش ااا وآه د و ةأرأا هل. ندمت رز زوقأ أ

 | امملامزاكما |نعتتكسف جاع 0 كردأو» هدأو لق 23 نع مع عرو هذ اكد هتتاكلا ا

 5 م--:ارلاربز :ولا نأ دمهسلا كل | اهمأ ى ويغلب تاق( ةئامسزملا دعب نوف امش ؟ااو ةسداسلا ةلمالا تناك اذا
 0 دقام درك ىلع :يراخلا تاخد سماخلا موملا ىف تاك اهةهدلو لق نع عر كله هد اكد كش

 الاول دإو نم قحذخ أو ىنةدنتنأاما كلما! يأ هل تااقواههوواهم دش تمطاو تن اغّيسأو معمق
 ىنو.شءالؤه كءارزو نافةهاةلاموب ىلا اًءامتم ىنذ قو تومأو مءااحدقلا از_هررشأ

 ا41لاقفةيراجلاعم عئاصلا ثيدح كمل م|تءمءامأ مهتمركهأ امندلا ف سداورك-ااودمكملا ىلا
 را ب رشوءالاباعلوم عداص لدرن اكهنأ دسسا كل |اهبأ ىنءلد تلاةفةءراحاء ام نم ىرحام كلملا
 لةثوقن ردا ارتب تطول نم طناحىلا ارظنفمل قدهد د: ع مايالانماموب لخدف

 ةروصا اهله ندح نه بععتو اهيلار اضذلا نم غئا صلارثك اناو:«فرظأ الو لأ الو نس-انؤارلارب

 ساحاملاهروز هي امد أضع.هءامفكالملا ىلع فرشأو ضر منأىلا هباقفةروصلا هذه بح ءقوو

 ىفاكلذو شعلان م ىناصأام عسجو هاكينرمنا اأن هل لاق ف ءزهوكشم اموهلاحن ءءدلاع او
 فرك ف كمع هلق نماذ_هناوإ لاقو قه هفلاكل ذهمالف تان الو طر اح ىف 4-ثوةنمةرود تقدع

 ىلع الار وهما اه رو دام هل لاف منتالو ذخات الو عمدت الوراغنت الو عفت الوزضت الط" أحق ةرود دع

 ىلع تمام ىفانأاههأ لا ةف هسأر نماهعرتخا اهروصىذلا لعأ هقد دك لاو هل هأرعالاثم

 ماقاملفهارأ نأ ىلا. كلاب ىن دع نأ ىلامت هللاوحرأاناف ايندلا ف هببشةروصلا٠ ذهل ناك تاو لاح لك
 لاح ه ءف هل نوكشد نات ؟هلاو كف نادل« |١ نمدا ىلارفاسدقدو د>وفاهروص نعاولأس نور ضاخلا
 لسر الايه ىاروأ نهذ نماهعرتخأوه لام مامروسا اكملتنع هنولاسو موه اص

 دنهل ماقايريمثك هد دع ىفوعأ ارز ولا ضهءأهمذ ههةن راح لك شيل ءةروصأ|هذد تر وم ىتا مهلا

 نم < دملاكلت ىلا ل دو دنهلادالا ىلااه>وتهراسوزو 2 سرفا دال ناكوريشلاب عئاصلامهساأإق

 كالت لهن مراطعل- ردن :ءماالان مامون بهذا مو مهم اوةني دا كلت لخد اسإق رود دهج دع

 انكءامامأراطعل اهل لاقذ هتريسو موك-ام نع غ اصلاهلأس ف اسلا :طف اذاحراطملا كل ذ ن اكو ةنس دما
 هدب ىفمةواذانةر هءااالاامتدلاىف ركن امو هتءعر را ف صنم هتاود لهال ندةريسا| نس لداعف

 رك دذهنا ارزو نع هلأسمم اموعناىلا عوجلاب اهل رتب وةئي دماج راس ىامه الأ: رح اسوأو حاس

 ريصق ىنالفلار ,زولاد_نعم] لاف ةرنخملاهب راسجلا ىلا مالكا ارخاناىلا هلعودامورب زو لك ةريس هل

 :ةاصلا سهذةفداعحايرودع رورطهتاذذل.اىف ناك اا ةةلءملاريب دن ذخ أ ىتحامابأ كلذ دس
 ىلاعاط بنل الكب ملساا هيف قاعة ةيراتملادمسربز :ولاراد ىلا هس وو صونمالا نم: دعاهم ةلذأو
 الواو تاق :ىراوملا ع٠ هج ىأرف وهاس ىلا لن هيلا لدو اس! فرم ارك

 فشكو أ مءأردنءدمةواه دصةفرمشع ةعبرأ هل !ققرش ةالذاردلا .اااهن 'اك ةءراح. .لعرمرل ا نمارنرمم

 نمنادمهث ىفامونم هده لك ةمهثأعب ال ره ع ا ءوبهذ نمرتسا ماعاذافا معرتسنلا

 هن وهو احبج فشلا نم قحاب ءلانمناتعوُدلانأناذو جادولا مهذلا

 او هيوعرم هءزؤ تمئناتأ صذاواسرحاهسر عفة زاملا لفك اهب برضوانمكس جرا اةامساردعزع

 5 سدلو همف ىذلاو قدا فخ هل تاق لاما ذخأ ديرب هلأ تذظو تةكسف حامصل ان هتناح تأ

 مهب

9 0 
1 44 

 ل



 ا ا

 َّك رالي رعلا دادس اكمل يغلب تاق ( ةئامسملا دعب نون امثل او سماهم هلل ظ
 لوف:تلءسوزولا كل: ضرغلامةفاوم لال عادخور كم اجلا نءاهفرعتو ةماكلاربخ أرلل كت
 هذ_هىاس دارا ىذا نكماو كت من مك ا تاقسكم و ةرودملا ةيلكللا هذه ىتءاحاملابل
 اىإقا وسفن ىلع كن كوال ٠ متا اسركسغتت طك تلال هذه ىلع ىهف ىدنع| تشاو اا عتقفشتلا لا
 تلا عشاء ذو قلل وح كنا هتئار اانا تااق و ريكا بع را4لد>-زوقلا مالك ةيبصأ |تعبم
 انأو هزم منتمأ ناو تارم ىلا ل رأو ىكاةلهتماهأم ايان اسمأ تااةقسذاك د ىأن مز رقاااه

 ىناف ىناا خت نأ ىتندان ىرذحا زوق 4 تلاسقف ةءاكل هذ لدم> ام ل ثمل لس نأ فامخأ مودلا|
 ددأ ىلقىل-الو كل اهنءىحأ ان أو هتفصد 3 ريخاف هل ىفرعت ملَتدك اذاوا ريثك كاع نامخأ ١
 ع لرخالف هنعلاسأانأ او موقأ اما تلاقو هفرعت ملا هنا اهي رثو لذاغتت تاءطاس4 «ةةدوذ كءاع رعت
 رض : ,هاغلا تقو دغىف تن افةمبصلا لةه تءدل دق |فن بطهل تااقو بالا ىلا تءهذاه دنع نمأ

 راهنلا ةمقاهدنع طسنتو ال زنم ىلا كب بهذأو لذ" انو ىجأ ى> ةرانملا سأر دنع ىلفتتو
 ريع ل طعأ ىتدماح ىضقا ا لاقو ني راني داهاطعأو ادد دئاحرف ب اسئل حرغف لءالالوطو
 ىلءامز اعواريثك ٠ كءاءنامضغهت.أر ف كلذ نأ ث ىف هتلكو هتفرعام تااقو ةمبصلا ىلاتعجر فريز اند

1 1 0 

 اما

 احرفدسملات رفا عمم وح نىواظا|ناذأدنءدغ فم روض ىل ع ,رطاض فطمة_سأ تأ زاق كرر

 زوأ ااه تلاقفريءان دةرمع كي طعأره اظااّتقو ىفءاحو هرطاخ باطن ا ىتأأب نكذ امو اديدش

 ل لد نعامزعأ ىسلاو ىدزتوءادعا اىرضحأز ودقأ ااه تلاق حامصلا جدأ اف ىنمالا» رود -ىقرعتال
 ناشااراطظتناىف ت-رخا مان زول اامأو ماعطا ائهتواه سف: نب ربت ماَسَعَف كِل اهيد ىجأو هيلا بهذأ
 ىذلا لك الااذه حوربأ لمعلا فيك امسفن فتن اقري ىلع ]فت لف هءاع شفت ترادق تأ. ملف
 شةفأ لن ئثالنح و رتةل.2 اذه لخأ ل نكدو مهاردلا نم هب ىت دعو ىذلادعولاوو راسم ةاذفا
 رثأهه- وىلءالمجا:سحاباش ت هرظنذا عراشااف رودن كل ذل ىها٠:دمقا ربا |هننىتجأو» ريغ ىلعا ىلا

 اذه نبأو لح رلااه لاق فةأ مهم ةءدصو تاريشو ماعط فكل لذ هل لاو ماع تاسوءهرا !تمدقتةرفسلا
 تدءااىلاتلد و ىد ةيبصلا جو زهنأ لعن الىهو هما دقزو كأاو ل- رااوءمراسف ىدب قىدنعتلاق

 ىزوعلا هتاتدافروذأاو سوم اب أما ىر ىهو تاسدف باعلاةيبسلا | 4تدهقف باءلا تقدو
 تردا.هدنءةدءافزوقأ اوه.اعاه رمل عقو و هءاعوأرأ تلخداءلو مظعدمك ىف ىفو س وأ اةعافإ

 اه>وزل تااقوا اسر نم فدلنا تءعس مث ةعاسااو تول اىفارم أ ات ريدوةد.كملاو هلل انةأرالا
 ٌكَديرح كرو م تعم 1 ىلاف لهقلا اذه ىملعفتو ىو فدكهكندبو ىنبىذلا دوءااازكه ام

 تدلو كد و ىرمىذلا دهملاتضقن ناو رن تقطع در هيفا ردا 3ك تهقوأف زوععأ اهل /
 تارحافلاءاسنلا ىلءددرنت كناوزوقأ اه ذه عم ع كت دهاش ىد .رهاط كنان ظأن ”الال بق

 االدق لعفالوهرعةدلم اهئاخام هناا ف ادع وكل ذ نمأريتب وهو هسأر ىلع فدل اي هيرضت تراضو

 كسوف نيابسماب ىلاولا « لوو خرصتو ىكمتو هيرمضت ىهو ىلاهت هللاب أن اعاا4 فاد لزب ملوهيهتمهتا
 هعفص نعاهدب فكن الو هراع ىطرت ال ىدو اباحرواه دب لءةءواهلا ددهراصو هْضعَت ىهو هده 4 9:

 امتسلح أ نأ ىلا !ما-رو اهيد لمت ت .راصو زو معلا |هتءادق هنعاهد كس عنأزوقأ|تزغاهئا :

 تراصفاهنم ىتيتسان ثمريت لك ىلاعت نبا كازا لو ةيوزودعلادب لقب جوزلا لها ءاجاإق

 ا

 0 ا 11 ديك ا انو ا نا ل 0
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 أوأ مي هسفن

 ىدو هراع

 لاعمسومقر زولا نبا ىلءاولسدأ نأ ىلا اه-وز عمت جرخاهنامثامتامزهعام تناكوامموماعر ف

 هلاجو هنسح نم ته دئافدل اك ىردبلا هناكرظنا ا لدجاذسحاباش هتدحو هتأرو دنع ترض اماؤ
 باشاانا مثباءلاام_مباءالفةأواهاداووه ُثكمو هتقو نههمأو هلقع ل هذاا ارظنا1تاثاانارث

 ىلع بكر وراس لارك ذلثمرك ذباشلا كلذ ن هرششتنافاقناعتوهردصلااههضو ةءمصلا كل لأ

 . اهدا ىمانحل اراصفج رعو جب رهتو هتحم خرصتو كت ىشو هل وطذع اس ىماسجلاةحوزردص

 - ىلاوجرخا با كلاس لوقرف عضرلا كب اىعراهنلالاطدقىحرخا كفك د أ اء ام لوقنو

 . هاكيلان متوعهكرتأاناف نبا ل.قنهو تور تعاط ك دنع نمت رخ نأ ىناهأ لوقف ىلاهتو ك١

 هد وز ىلاد< لو ىسفذتاتقلوقدوهو كل ذك لازامو تاغبالف ثءغتسو لكس و هدد وىداشب

 اهأاضنأ ىلا و «تافذهقوف نءىكراو مالا ىلع أ ىل ءعاطفت ريعلا اوءالعا |ىماجلا د:ءاوالوصو

 دا ذهأرمافأكملل|امأ ىنغلد هل لاف كعلم وكلااهل لاقى هرج أ اكحءاسلا د.ك نمل ا

 تناكو ةمءظعةمىامحأو اهب قاعتف نب واغلا بايشلا ضءءاهر ظن ةريظن اه نكر ملاكوءاهبولاجو

 دالبلا ضعبىلاماءالانماموب رفاساوج وزنأ ىنفتاف ةبغرهرفاسحل سدلوأنزلا ن عةسغ.ةعوأرما كلت
 هنمبرعااب هك انس تناك ازودع باشا |ادصتق همت لودي دعتارماهبل لس ربمول لك بتاشااراضق

 اهلاصوهدارمنأ اهربخأو ةأرملا قش ءنمهرل ءوه امو ةمهلانمهباصأاما_ميلاوآ-تددعقوا اع ف

 باشلا مهما! ةىلاهقهنل اءا.ش نا ديربام خا. أانأو ل.ل س مالو كلذ نهذ' انازرعلا هإتا و

ءزوضلا تادحامصلا عصأالت هله لاح ىلا ف رمصتأ مدا رايد امل مقداه 1
 مالا دد> وهارااىل

 اهدنعن مدخأتو اه دنع ىثهتّدو ىدغتت وموت لك ىنامبا اددرتتز وقأاتر او ةفرعموادهعاؤعم

 تراصوافاحت د .ىفأنا ىلا هطساءتوامعالت زوقأا كلت ت رادواهدالوأ ىلا ءاعطا|ضءد

 ةأراادنع نمدح دا وزودكأا نأ مايالا ضه: قىنذ" افدد_>او هعاسزوهأ | راقمىلعء :ردقتال

 لحأ نماهعبتت ةياكملا تلمعف مأب أةدمديلك ىلا همعطتوالفلفو امهثهذ لع كوازيخ تأت تاك

نءاريثك أ.-ئاموناه ت ذخأفةنسملاوةقفشلا
 ” تراس ءتط القا ارا مص او لفلفلا 

 تلاقمث بأ | اغ هدأ || مم تدقتف كت ىه و ةيلكملا | متعيت مث لفلفلاةرارح نم عم دئاشانمه

 , ةيدص تناك اهنا ةسعةءاكحا 4 هذه ىتتبان ا تل اقف ةملكل اهذ_هءاك سام ىأان 1

 ةراحلا ف باشاهب قلعت دقناكو لاكرءاوبولاسجو نمسح ةبحاصتناكو ىف رو سا

 ٍ اذ_هريصلقامأف ىدودن نإقاو هءلع ىعفشاو هس.جرأو هلاقام ع. ىف همهرطأ تاي اهكلفر

 " تاراإفبالكلاةرود اريل ةروصنماهتروصاوباةوارهماسملاولمعف هاعتأ ضءءلاكشتاشلا

 ىريغا- ماع ىةش نيقول انما د>أد2 موهروصا ان 2 اول اوحالا نم مو ىه ايوان زد

 دقاماريثل اه تلقو امتفرعف ىففتو لكماو ىل<رو ى لد لءقتو ىف فطءةست تراصو ىلزنم ىلا ىتتءأح

 حابملامالكسلا نعت دكسف حابصل ادازر مث كردأو ه أش ىدهمن دف ملف ثلة

 ل 01

 نيكهضت ةعاس هءم ىدهقاف ْك.اءرثأانأو سأب نمثل ذفانءاءامورانس دلاب قدحأ تن /
 تسلوتد زبو تهأق اهمن امثراندلا كلذه:م ىماجلا ه-وزت زد ًاقهنمر انيدلا اند
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 | 0 املف)



 مل ل ل ل ا ل لا كا ا ا
 3 1 اخ ا ا 000
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 ىفالازبل او شع دغرأ ىف هدنع باشا نام ىنإلا كاذ ض را اامح هيدا ودا رانا - د

 ديرأ :لاةؤدل الاهذه ىف كل د أ ىلا م -رتن أديرتأ ن 1كم نيا هل لاق مث 20 الاء ا تأ ىلا شو لكأ |

 نم ىفاااذهذخ /لاتو حا را | ءىنالئالذ |
 اممعدتعلا هل لاقف هّتسوزوهروددنعودوألا هب .اء مص حا اص! لذ الو كلت اعولءةلجاو ىدنع 0

 هلةعراط ىتفلاآراسإ'أ تيرفعةروص فوشو ل“ قار هكا تع لسا لع مثالا تصورا. حوةعاطو
 له ,ناشلالاةقهقتاع قوق هب لءاو كداوح بكراك ءلعس أب ال ناك م نا هل لافذ سه دنأو

 ”ضعاز للاكل ءنباهأ لاقفهةتاع ىلع بكر وداوملا ن عداُش 00 كلدنعداوملا كرثاوانأ تكرأ
 لال ان احا سف :بأش | رد وهنأ رب ءاطل زل وص رالاو ءانم٠أا نيد راطو همنمع ضغأف تع

 اذهفك.نرع متفاه] لاقو ل زنكل ارت تم ردد رصقىلءل ازناطق هروص رمه3ىلءوه والاربخ الإ

 اا 1 لقلا قوق ند لب ةعور نه بابشلا نكموراهت ا ضاالق ىنهمو هكرتمث هتشنأو كر مصرصق

 تنأو باووالا نم ى أت سانلاانأراناهل لاق مثرمهةلا قوفءآرُثء>بهقتوهاةلثو همأاماتهرمصهرظف
 ' 0 دا نسال فتن دارت قام أىذلاناكدقءإ لاةنءاعلان هلزَنت

 ىلع لد م سرعلا ماةّدساو مئالول| لعق هم اظملا مش الولا لمعي نأ هريزوهرودرمأ س ومثل|تءلطال#

 دسحلاوةريغلا نم كله هنادي ر احلا مع نياامأوهسأةث دم ىلا الرا منبر وس دم ماقأو هتدوُز ظ

 ممأ ىلع هل:> وربه ,هأ ىلا ل_صوو هس أرب زو ىلعو 4 ءاعىلاءدو هناك هنأ هرمصنو كمل | نيا اهم ل داسأ ا

 كلا اجا كءارزو ىلع لص نأ لافت هللاوح راانأو هئارزوو هركسمسهوأءاتلت دورس ل؟ او لا 1

 كوم و 7 ا قى امصاادازر مةلردأوو هدلو لَك وو أاممكالذكلملا وءاملف ل دلو نم 2 نأ كأس أانأو
 جاسمملا الكلا نعت تكرس ْ

 اةءراملانأد.عسلاكلاااومأ ىتانتلاق 4( ةثامسلاد»ه.:نونامثلاو هعبارلاةل والا تناك املفإل ٠
 ىلع لدغ عيارلا ولا كلذ ناكر هةر كدلو نم قحذ- تان نأ ىاأسأ تل انو كلا تك ا
 ىذلارمالا|زه ف نأ: كمل! اوعأ ًاءدبأو كمل هللا تيد لاقو هيدب نين ضرال |ل.ةوع_دارلاريزولا كل ا

 افتقا اوعلاردتن ل نمل وعد ل لزملا تحاصو هت .ةأع فرظنب ىدالع لهعناللقاعلا نال هءلعتمزع ١

 باصأامو كلا اهل ل ةذ هنو ىف ى ماسلا باصأ ام هياصأ تدثةريهن الع لعن هو بح امص» هأرددلا ْ

 مهؤاسؤرو ساذلارياك أه دنع ل تدين اك امماس نأ كلملاا هيأ ى :ءادرب زولا هل لاةف هتجو زىفىمانجلا |
 راصف مسجلا مطض نيومباشلا كالذوءارزول دالوأ نهةروصلان د- باش مادالا نماموبهدنعلخدق 1

 ةدش نم هاف نسا هنالهر 5 ىماسلارب ل هنامث نم باس !اد هر اماذ هدهد ىفافقاو ىماسجلا '

 كناح |اءآراماذ ىرخالا لعهد برضدو فسأتد ى ماهجلار اصقهقدنتماا لذ مالا هنري ون
 هده ىفكنا عمدب د_ثرعص- نا اا كءاع ىف-أت ىدرساد هل لاو قلبا ىماسجاب كلامدل لاق ١

 تاقافة تقدص ب اش ١١ هل لا قف لاح را لم عنا ئذ نادم سيلو مانملا لاسجاونحلاو ةمدقل

 لل طور .دلاا ذه ىنمذأت ل لاةفوهامو ىماسجلا لاف هنعالف اغ تنل دا ىثترذ ذنكءاو

 لخددق ىتأرماادا4لاقو هّدبوز ىلاراسورانسدلا ىمايجلا ذخأف ايف ىبسفت بزحأ ىت> ةكامةأرمأ
 الاهءمامو لاحرلا لئمرك ذهل سدو هما هلءاردما اكودوءارز زولادالوأن مبا مالا ف ىدنع
 نيرعتارمإب هما شا رتل فراخ دلااذه نااار ثيلع فم: دقو قدا لويس



 000 نا
 0 000000“ لل

 1 راما ادا ناحرّوودوهد:ءس ثومحلا ن مهعمأم وداولاو رك اسلازل ارتو كلملا نب دم ىلا امجأر

 مادي د هانز ح هدلو ىلع كم انش هبات 14 اطعأوم دلو ةمضقن «طع كلا | ىلعر هزولا لت دااف كأم انياب
 اياو> هءلعدرد»أ|ذ هدلول لص>ىذلارهآلا | له ن نعهلاوفش :؟,نآرا اريسالا نات أوو ايكسملا ىلا ل سرأ

 ادي دش احرف حرف باتك اهلا لصواإذ كمل نبال ل صداع هرب هد راخلا معنبا ىلا لسرأريزولات ام
 نباامأوادئازارك-ثوركشوةريثك الاومأو ةم.ظعابادهرز 11 ةئباجباو ا
 هناك هن ! ىلع هياصأ اهفدّمعاو برشالو لك أب .الاجبل امل مادأ ثالثة دم نيعلا كلت ىلع ماقأ هنافكامل ا

 ىوهو جان هسأر ىلعسراضروهاذا ةبارلا للا فنك ام اف ه_.اعلك وننمباخامىذلاىلاهتو

 ١ ارفاسم ناكمناو هءاصأ ءدلولا هلعأت 5 انههىلا مالغاااهمأ كد ى : نءهسرافلا هل لاذ كولا ادالوأ ةفص ا

 ثدحت اظكو لص امد لص اهم بر فءاملا نيعحلا هب ىث ًارزولا نأ« اعاوا ماع لخ دم هت موزلا 1

 ظ هذهىكامرىذلاوه كس اريزو نا هأ لاقودل + ىئر همالك سرافلا عم ءاإو لكبر ف ءاكم ءااهنلدب مالعلا 5

 تكرقهءمسكر نأ هرمأ سرافلا نا مف >او ل رالاريشدل| ن مددأ أم هذ نيعلاهذهتال ةميسملا ١

 ريسأ ىد>تنأ نمىناعأ دلولا هل لاف دل مالا هذه ىف قمض تنأف ىف رفا م سما راغلاهأ لاقودلولا
 ظ ىلءوهف كبغو كمه ل.زياسعاذ .ءرقواسفن بطق سنالا كلم نبات أو نا كلم نباانأ هل لاقف كعم ف

 نبا هللا ةؤ لالا ف صنىلا هعءارئاسلازاموهركاسعو «ثومد لمه أوراهنلا لّوأ نمدلولا هعمراسف نيه
 ةريسم انطق نجلا كل منيادل لا ةفىردأال مالغلا هل لاةذ تقولا ازد ىفان هطقمك ىردتأن راكم 1

 ظ اذه سدل هل لاسةذ ىلدأ ىلا عوجرلاو ل معلا ف, كهل لاو كاذ زن هكا نبا بتتقر ذا رمال ٠
 ١ ىلعكلذو ني-ءلاةفرط نم عرسأ ىف كد أ ىلادوم:كل:اءنمأربتثءف ىف نموهامتاَكنأش نه

 ردقلاناصسلاقو مالحأ ثاغمأ هنأ ن ظو حرفلاة دش نمراط مالكا اذه ىنملا نم مالغلاعيماف نيه 1
 املا مالكلا ن 00 امصلأد :ازرمم كر دأو «ادب دش ابرق كا ذب حرفو ا ديعس ى ةكلادرنا ىلع

 نما كل هنبانادم .هسلاثملااهأ ى يمان تلاق ( هنامسلا د١ نوثامثلاو ةثلاثل لم اتناك 50
 الازي « لوكا ل ديحرفف نيعةثر ان معرس كله | لاوودت داع نمأربت ثم سنالا كه نساللاق

 ضائروةةطانراسطأو ساب راعشأتاذةرعضت ريض ضرأ: مهاذاو حابصلا يبصأ نأ ىل نب رياس 00
 ضع:ىالخدوهدس ذخأو لزنثلوزغلابدلولارم أوددا د نب ءنملا 1م نبأ لزننه2ةارروصقو َهَعْئاف ا

 نأى ا برشو لك أف مو» ١!كلذد لأ 0 ا ظ:ةروصقلا كلت .؛ ١

 ندم لالا تةاحرتتو هءمسنالا كام نباسكروهداود بكرو نما 1«نبا ماستف لمالا لقأ :
 ب نمةعطق اهناكدو سرا اورو تاذ ةرفاعربغءا دوس ضرأد امهاذإو حامصلا ميم نأ ىلاريسلا ا

 نملا كول م نم كا[ ءامهدلا ضرالا/ لاق ألاقف ضرالا هذ ايام س :الاثلام نما هل لاق ٍْ
 ىوعشت اكمى ف ةؤهنذاءالاد> اها دمالو هم اعوطس نأ كولا |نمدح أردق. ل نيحانحلا وذهومإ ا

 ل.ستءامنيعىلاأ. ودنا ىتح نيرئاسالازب لواراسو هملا داعو ةعاص هن ءباغ مبا كان قوفهنذأتسن :

 ترش نيم اهل_ه يس رك سس ب يدع كك

 هيلعام ادب دشاعرق باش ١احرفؤ ىلا عت شاهر دق.الو أن اك اك ارك ذهت ءاسوهةةولدامف بالا نم 4

 تداعالاة أرمااهنم ب رمت الءاسنا |نيعاس4 لاس هأ هل لاةفنيعلاه 14 لاةام ىخأاب لاق حد رس

 راسو بكر مىلاسمت هتئاركش كلام |نبا ددهسف كداو "مدس لأ .ةاعأا ىل درك تاو هننا د اوال -ر

 20 1 ادع 1



 تيهذ ىءاصأىذلا لالا لش نم لد را و زر تلاققاهذيف ردقلاب تأ دق تناكوامي لا ||

 ىذلام_هردلانال- راب هل تلاقكلاب لغشأئذىأواهو و لا ردقلابت قف لابرغاابعجال .]

 ى :«حور مهردأ نأ ىلءناهامو ه- غرو ذأ نأ سانلا نهتس اف قوساا ىف ىنه اهتم ها ||

 لابرغا انف أ كار تذ كو هلا رغأنأت درأو مهر دْلأ ه .ف عقو ىذلا عضوم ا كلذ نم بارتا| تعممف /

 ىءعن هم” كن عناق هلا نع | تلاتراوح هلا اطعأو لابرذلا تريضحأو تمهذ مردقلاب تدم |(

 اهنمعقوامواهر كمثل ردالو هورا.غاا نم<:ةذو هوه-و *الئتمانأىلاآا ارتااف لدرغ لح رلادعتف ||

 : ناىلاعتو هنا:- هلوقو مانع نل دب تالا تا لوكا اظناو ءاسنلادءك ةلاجنءكاملاامأاذهف |
 لمأت 595 اودنعو 27 رو ءاضرأ راو أو هعنقأ ام 0 ”زولام لك نمل اع أم اذافيهضناكتاطء_ثاادمك 1

 ل ةىلع هع+ن نع ع رو هدلخو هلةعءاس لع ةص صقل رار [تعطسدقل انا [نمههلعهالت ام ا

 كلا اا بعأهل تلاقو همدب نيم ضرالاتامقو كأم | ىلعةد ,راملاتلخد عدا ارلام وملا ف تاك املق ههدلو |[
 كدلو هنو كل ىعرغ هصص[ة«تا.هأو ىتمل فان ادع ى> كل ترهظأدق دم-ثرلاىأ رئااذد.عسلا |

 كمل اهل لاقف ه« ,ًاربزو ىلع كل |نبا هتنارصن [كمملع ىلاعتو هنا هللا ىنرصن فوسو لاق ةء44و 1

 هأ نال ,لو دول هم ساما لولا نمثل ناك نا كل اج ا راملا هل تلاقف كلذ ناكف.كو 3

 ناكو ولاجو نس>تاذةءراحتناكورت 1ئ1هة:بابهوبأ هز دلولا كلذ 3 ملذءريغدالوالا نم |

 هذخ أهرب ت-و زتاهثأاهغنبالعاماف هنماهدأو زيةمضار نك: ل رايس[ مابطت اقع ن1 |[
 انو ملا لمان تام وزتعالا كلايزو اانا لس نارا اعز انا 061

 وأهك الاس سنو ك-:ة ديك كلل | نبال: ىلء لات هنأ هلأ سوةريثك الاوماه.لاذفنأ أو ههءظع 1

 ٠ ىلع ةريغلان مىدنعل د دةاريزولااهمأ هل لوقب ثعرو هد راسملا جاوز نعع_ج رب ىتح هيفطاتم
 انمع ءرقواسفنبط لوقد هملا لرأو اهل.قربزولا ىلا |دلا تاو ااقرمالا| ذه ىلع ىناجام ىبعةثأ 1

 رولا جال ناكملازودحلا كلا نياىلالسرأةم راجلا اي أكل انا ٌمهد» رثام لك ىدنعد4) ا

 اادملا كت أي ىذلاوب زولاهءم ثعبو رم ملا ف هوا مل تذأ كلا نبا ىلا ات ك١ ل دواهلف هتفد أ ىلع |

 نأ هرم ىفو كمل ن اعمر ربزولاراسقامامخو تاقدارسسو لما واد دهو س راق فلأاءوعملسزأو
 هن راحاذمع له 1ااذهىنارب زولار كندا ارمتلا ىفاوراصاملظووسلا لى هلرمضأ و: ديك هديك ٌْ

 لزنأ كلذ رب زولار ك ذئاماؤةأرمادوءبالج رن اك اذاا نم برم تنم لكوءارهزلاب فرعتءاسا| نم
 ءامنيع ىلع رفتت سم «حورتنأ كل له كما !نباللاقمثهداوجريزولاب تراهن رشا ش

 هأىرح دقامى رديال كلما نياود>أامهءمس داو هيد ءارزووود اشو كلا ناكر :ناكءلااذهةف
 ترشو هيدي لس غوهدأو -قوفن م نإ |نب الز نيعلا كلَ ىلا الصو ىتحنب رئاس الازب او سيغلا ف

 العدو ريزولا هماع لق أف هءلع ىْدَغ تعقل خ رص كلذ فر عام لف: أرم اراصدق هياذاواهنم
 نبااصأ 1 ىو هل عمبوق «مالاكرب زولا عمال دآول اهريتأف ءاصاىذلاام هل لود و هباصأ

 74 ,زرلا كلت كل تمظ ءوةم ها ةذاله لن ياسو ل قدف رمالا| ذه نم ىلاعت هللا ل لعد ؛ هللاقمث كلا

 افكاارارالمااملا هجرت ن له ىردأ الذ الاولة لع ل تدن ثمح كة نرش وول هو

 ىع بهذي ىدانوه نم ربأ سا ىناف : ىنباصأ امي هريخاو ىنأ ىلا ع رادلولا هل لاف هن ىنرعأت

 فرمناو باتكاارب زولاذخأ مث هل يرحا؟ لعب هيبآلايات ؟داولا ست فوترمحب نومازأر الا ٠

 7-3 هلل م ا
000 
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 000107 07 ايدل طي 14 نس ضر ضرك دي“ هنن يش ركفا

 1 تعا اق ل زال نارها الاداري نان مما

 411 لاغن ل عنق مه اونفأ نمتدرقلهأ نأ ىب يح دقق هيراجلاهذهك 8 - هت 1

 0 هامل م .5 ةلجن مكلملاا هيأ ى ءاءدقو ىلاعتدقاالا ,

 . نءااهآرام ار ظذ«عنشأب ثحر مخ م طئاملاف تراوةفاهرافتت أمم اس4زناو فقوف طئاملا او تحت

 الءور واللا اروامع 0 رفةدرالاكلت تدثو مهتلاح ترهءةراهن «ناتو4ةءاطو ديرما

 اهل لاف كوحورهذتدقكلار أىلامكللانبااب هل تلاقروصل نم نوكمام ع مقأ هرودى ىشو داوملا

 هعزتال ىمدأىذلاناالاةفهلاط:أوْك بأ شو. هءلع نه تاليا ىمهاارساوولا 1

 عئشالىنمهأىذلان ااه لاذ ءرئاسنو كس ألام نءتسا هل تل اف لاطمالاب من مهم ال هشو.ملا

 ظ امل لاف يع « لك ىلءردأق هن :ًأاو ىرنالو ىرباسحلاءاسعسأ| ىف انأ نو عزت لاه] تلا نرئا لابالو لامي

 ءاعدلا هءاقب صاخأو ءاسمسلا ىلا هفر امك انب اعفرف ىف 0 ا ا ذأام عت

 لد مه ةروث ضرالا ىلءتطةسفامبلاهدراشأو ىنمهأىذلارمالاا ذه ىل عب تنعتسا ىنا مهلا لاقو

 قرطا | ىلع هل شو ريسا | هء12نوم .ىلا هو هنادعس هللا اوربا ىف د لازامو هركسشو هللا دم ةم ا

 رب زولاىأرب هلك كلذ ن اكوءام 11٠ نم سب دقناكنادعب هربأ تلم هىلا لصوو هدأل» ىلع فرش أنأ ىلا

 1 زونأ لعتل كلا اهأ ما ابعاو ىلاكت هبا ومصتق ميرق قدح ادع نأ لال هرب هعرفاس ىلا
 كمل! !ميلع ل.قأفرذ-ىلعرمالا كلذ نم نكس مهل ولم عم مةيوطا|توذس<الو ةم ءلانوةددالءوسا

 ريزولات ا عرامتا اذه ىف كلما رم 1 أانأ لاقو ثلاث رزؤلا لع دقهدلو لذة سأواهمالك+ هو

 ريشمو كذلو د ىلعو كم اع قذشمو لمعان ىناَكل ل ااهعأ هل لاقو هيدي نيب ضرالا رتل لع لحد

 انيهارمأ همئذناك اميرفكداؤ ٌءةةركو كلنمعورقو لدلو لت ةىلع لتنال نأو هو ديد سىأرب كاع

 أمون ل خ دقه ريااىفشوحولادمصيناك ادامصال رنأ ىننان هنأ كمل اابعأل- عال اقوكلذ فدك و

 ىلسعلا كلذ نمأمش عمعف لحم لسعد ةمهةرفحهيق دا>و) لد للا فوه ن مافوكمأي الا نم

 باك هءموة>.دل|هبىلأو هفتك ىلعاولج مهم تناك ةبرق
 ةةوف هيلعازب زع ساكدلا كل ذناكو ديص

 جرخأوةبر لا تق م ناكدلا تح اص ار اف ل علا هم اءضرءوّتاب زناكدىلءدأ. .صلال>حرأأ

 ىلع بثدو؛ طق وأ تاب لان وريطا عل طقس لسعدو طقهيرقلانمترطتفه هر ظذمأ ل_.علا همم

 دارصلا توق ل ةفد دامصلاب لك ىلعتاب زلا بو هَذه طقأ| ىلع تثوقدام ملاك هآرفربطلا

 اوماقوههددعو مملسأاو ذأ كل ذب اوءمسقةدرقداءصللو هن رقتانزالناكو هل ةثثآب ب زلأ ىلع

 مهددع«الربثك أخ مهن هتام نأ ىلا مهتسار ادف.سلالز :نافعلا ىتلاو انضْغ مصعب ىلع

 ا4لوة.واهز ماعنوامعألد ,لهدوزرالااداطعأفزرالا عام ىلا تيهذو م_هردلا هنمتذ_خأو

 لاة:ناكدلا فهد: ءةأرلا تادف ةعاسردق ىد:ءىل*داف هثدرأ ن أثر كس اايالا سطالزرالان ا
 هزم غر ذوةأرملا نمل“ رثم اة كاد اًرمرهديسهاطعأوأر كس مه ردات زهد.هازرالا عام
 :أرا!ت>رخ امافاه دنع هكرتو لب دنا اد_ةءوار<ركسلا لدب لوح وابارتههضومىف ل«-رزرالا

 3 اصواماةركسوزرأ اول دنمىفىذلان أتسحت 0 ىفزامل زخم ىلا تقرمصت اواهأد قع لدتا د6

 سوزا4 لافردقلات رطحأا ملفا ارتتوايارتهيقدجو اهج وز ىدب نيد لد ددلا ضد ووافرش لل

 املا دبعنأ تاع كلذ ىلا ترانا ءانرح وتارتب اينل تح ىو راعان دعنا كلانا نفل



 م و تحمي 4<تع

 أسفن وا د لف را ةتاقتنبامتجوز رجلا ا

 لقةءلا بهاذا دورطم ىلع لخددق ماله باذاو لزغأ مطسلا وف تنكىننأالا كلاذامو للا نم ةنموؤم
 ىلع مالغلا موف هماط قد ووءارو عرسد وهو هقدسدر م ل>رلاا ذو لّدقلان مانو ثها وضو

 تأر امانأات دنعىزلا باطلا ىف هت مشن اماظىلتق قدبرب ن# ىد :.ةدعاىدرسأب لاقو ىل+رو ىد لءقو

 دجلاوتب 1 عا 1 راصق ىمهم !طندح هنم هتركن لوله هفسسو ل ددقل>رلا اذه

 ةأرمااب تامعفأم ممن اور نال اق ندع دانت سرا ىناف ىل كَوأسىذلا هلا

 سأنال عاطام] لاو مالغلا ىدانو قءاطلا لأب هذاه+وز نامت اريخ كالءفب كد زادمذ هللا ىلع كلرحأ
 هيأص اا عسوتءراصو كءاع سأر آل كل سقت حرألوت , لج رلاو فءانودو ىناطلانمعلطف لءاع 0

 نماذ_هنأكملاااهبأ لعامأر ًارااوذهت 1 لوا ءيجاج نمل رلا كل نلوعد مالغااو

 تاخزثلاثلا موءا!ناكا لذ «هدلو لتق نءكملا !ع-جرف نفوق ىلا نوكرلاو كامافءاسنلا دك ةلج
 ىلا 7 رئالو كدلو نم ى- لذ كلا اا وعأ هل تا أو هيدي ند ضرالا تأ قو كلا ا ىلف ةيراخلا

 هن ارزو نمعو ارب زو لوقىلا نك رىذلا كلل اك ن 3 الومهفريخالءوسااع ارزو ناف كئارزو لوق

 ناك كولا نماك-!هناد.ثرلاىأرلا اذدءهسل كلما اهمأ ىءلب تلاق كلذ ناك فمك و وكمل اا4لاقف
 نأديرأ ىناتنأانمانالان كا هللاةثءدالو أرث راس نع هلضفبو مارك .الاةب اغهمركو <. هعدأو هل

 هل ىضقدو هتمد-ت ىف هعم جر نأ هن ارزو نءارب زورمأو هزي رعأف صخقلاو د.صاا ىلاسهذأ

 باوذلاو مدخلا امهعم رخو رفا ىفدلول اهلا جاد دمام عس.جربزولا كلذ ذخأف 0 هرغس ىف تامه عسسج

 ريثك اهيفد.صااوهايمو ىعرمو بشع تاذةرض ضرأ ىلا اولصو ىحدصا !ىلااوو-ونو نااغأاو
 'برطأ ىف كلا !نباو مانأة دم ضرالا كلب اوءاقاف هما نم هيأ ا ؟هفرعورزوالكملا| نبامدقتف

 هسف:تقاتثافا مةفر نع تدرفن ادق :غه:ذرتعات ىف امهنالابك لا !نبا مدرعأ غو دغرأو شمع

 اهعمتق كلا دام لعفا اريزولا هل لاَعْو هلارْءل مداه ع هنأ دب ايرأىنا رز ,زرال لاةفاهف عمطواهداذتقاىلا

 ملظاورعو ل ىل اذأ ذل تدعصق للا لعخدو ىسمأ نأ لا اهنل١لوطاوملطو هدو ادرفذم دلولا
 هسرفرهظ ىلءانك ارلازامو هسفن ىف اريهقم ب بهذي نبأ فرعي لذ عوج رلادا ارأآو لم ا رلولا ىلع
 نبأىردءالوهوناش طعامثاح أف" امنا ارياس لرد , لوراس محهسفنا احرف واب لو حامصلا جدأ نأ ىلا

 ةدي_ثهنامااةمااعت دن دم ىلع نوال !تدجوراهنلاهرلع فصتن اىد بهلد

 نه بهي هزي دل |كلت دذ2 فقاووه !هذ..فبار ءلاو ومو .ااريغا مف سءا باخ ةر قى هو ناكرالا
 ادق شت ى وان ارد- نهرادح ت# لا روس تا راح كا رانا متءالذا|وموسر

 موب تاذت حرت ءأ ءوْسأ | ضرال اكلم حام طا هب | هه انآ كل اقف نينو كس - :نما4لاقواوذم 0

 هلع لزنف طال مال سيو اطمن تدر ع ىةطتخاف ىل 3 -- اح ىذقأو ايالا نم ١

 ةاسحلاف تعمطكترظن اماو شطملاو عوملاب مادأةث الذ ىلوا ايد رسال 1

 اعلا مالك-ا|ن ٠:عتتكسف حا.صلادازروش كردأو ه

 الكل اننانأد.عسا اكمل | اهعأ يذل تااق ةلام_+لا ددب نوف امثلاو هماشلا ةلمالا تناك املن)
 اهمكراف ةفارلا ارباع كاملا نبا تكردأ :امحلا ىف تعهطن ةرظذا لهل تلاقو خا ءطلا كلل |تفب هتيطاخخ ٠

 َكتاسرأ ىلهأو ىيوق ىلا ىلاسهتو هناعهس هلل |ى :درتاانمعىرقوأ سفن ىد اس لاقومداوج ىلع ءازو 1 ٠
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 'اذهنام4تااةةادوك ناقد ارملاىلعتاصذاه 4# د نأدا اراواه ن5 ماقمزعأب رضاوم رضواهلا

 اهتلطةنأاما لسا بلة كل سيل لاول او ناريملا هءلعما.ةفامنذ ل فرعأالو ىك ذب نأدب ربلجرلا
 ىلام 4لاقذاددأأ ءاوبلعل هن لولب وطودمانتراح ىهواهفاذعفرعذان اف فو نيفاوك نأ و

 كل فرامل لاقو ب رضأسملا نم لح زماقذ كلذ سنسامىردأ امو لاح نا 1 مى« ةارؤفتنأر

 7ك اورران || ىلعءالقو ضانءااذ_تأ كلذ هلرمض>-اماذءاعوو اراتكرضح لاقل لا ار

 هي رباوناو هتحوزل لا ف هنأ لدج رلا ملف ضد ضارب هنأ نورمض املا نة نب رضا ءلل همعطأو لد رلا
 نمهريداسمث لج رلا كلذ ةل.ح تاطرو اهّتاطنا دءداهاد اووش هوما دو ارمالا هم ماع لغد كلذ نم

 مدد ) «هدلو لةة.كلاارمأف لاح رااد. ؟نما ذهنأ كاملا هما لعاف ا ىفرةأرم اكد دركملا

 د.الاهتةزرام همن اف 4 ةىلءل مت ال كلا |!هيأهل لاقو همدب نس ضرالا ل.ق 3و ىفاثلار زولا

 اهمم اكت, هج مل لعل هءاع كمل |ممأري صف كلام ىلعاظذاحو تاك !م ىف هربسذ نوكد نأو ج رنو سأ» 5

 لاقرب زوأب هتباكحامو كلذ ناكفمكو وكلما هل لاقرح اد اا ل-برلا م دناكت م دن هلة ةىلع تاع ن اف

 ود امةييفدال_ءلا ضع: ىلا ماالا نماموب رفا سف هن ريشمو هأك ًامىف فدطارح ان ناك هنأ كلل ا|وهمأ ىتذل»

 نصر أناهمو اسف مت ١ هلت لا ةفام هن عدت لها 4 لاقت تافغراوعمزوقااذاو اهقا أ فى

 دحوف ناك كلذ ىلاداعحامصلا مي دأاسإف موملا كلذا هولك أه ززمىلا مهب تهذوا ممامهارتشاو
 هذعزوملات ب اغم امون معو دم كلذك لزب لو [ممماصد أامهارت_ثاف تاةدغرااهمسورر

 فقوؤاهد -وذاهنب دما عراوم سم ضم فمايألان همونتاذوهامئدمف اريخامل دع ذاهتعلأسف

 هرنع تلم اهمال زوهأ|تعمءالف هنعنفغ رلا عاطقناواهبامغ سدس نعاسمإ سو اسويلع و

 تنك ىفأالا كلاذامو با اولا ىنم مما ىد ء#سآب هل تااةفاه رمأن عوريت نأ اسميلع مسقاف باوملا

 عضوملا ىلع هله ونود هتادو قدقدلا لأب بدم طودزءن اكو. اد ىف ةلك أهي تناكو راناسامدخأ

 كلل امهءسأو نيفمغر هلعجأو قدقدلا كاذذ_ ان جبصا !عيص# نأ ىلا لب !لوط ع ولاه وىذلا

 هنلااناوهتلانا لاق مالكا !كلذرح ات ااععانف نافرغرلا ىع مطةنافلحرلا كلذ تام دقو كرينلوأ
 حاملا مالكءل | ن ءعتتكسف م1 زروق كردأ) «ماتملادلادقاالاةتقالو وسال نو.

 انزوعلانأد.هسلاكلا ااهمأىنءانتلاق (ةئامسجلادنونامثلاوة.داحلاةلءللا تن اك املف
 ىلاأد .اةت,رحادا|ك0ذ لزم لو ممظعلاىلعل ا هتئابال ةّيقالو لوح ال لاق نيغدغرلا ب.سرحاستلا تريخأ

 سأر ىلع فلاب ف ةءناك الر نأ» اسنلا دمك مكلملا اهجأ ىنْليو و مدخلاهدفب لو مدنو ضرمنأ

 ةداعلا ىلع ةلاسرب همالغم بالا نماموباهبلا تعف اها اوه ةدراح لجرلا كل ذل ن اكو كولا نم كم

 اا ع :عوأطق ةعماجم ا امم تل طق اهر دص لاهم ص هاا تلافاومعالواه دنع مالغلا سلسف امون

 لدن تاءلاتحتف ماه دن عى ايفا أ لاو طدو ا

 اهو هلمهواهرد ص ىلا هوو ه .عالتو هز اة هءاعت أع ةَأَفْوأ أراا سارق ىلع س !هقهدرد هقدسسو

 0 4 لاق جوز تا اقاذه نماس4 لا ةذ باملا ىلع قدا هج وزئاذاواوءءاجوا ماا لحرلا

 راع ل داذاف ىنئثاو ى خس ٌحْزيله دلا ىلع ىقو كد مس لمس مق هل تااقف كلذ فة لاف ءكو لءفأ

 1 ب راةقان كلل ارادنز ا ارا وح ور لحد امان كلذ 0 هس لاح ىلا ض ماو بهذائجوز 1

 لاقفترءللانمجرخو هفدسدغأو ى عسأ ارادت زالناهارام اذاهد دوم وهةبوز شد وهوه د لولسم

 . لجرلا ْ



 ل
 1 011 0 ١ ل ا

 : , اي 1 لإ عسر اكل هذ اذ

 08 ا 020000
 قدصعت لد لة تساهل اساوال لاهتق تحد اذان كن اقد أ ضع دنع وةلنالاو 1 تماناقا ظ

 تدعلدالاناك ا قهدتعتامقدن اقددأ ضع ىلا بهذو لد رلاماسةففذكت وأ ل وة ىه ْ
 حوقرتو ءاسملا نم أ مث عطنلا كلذ ىلع شرت ل هج وةردلا صفق هءتطغمطن هعطقىلال-رااهدم وز |

 انإق حابصلا عدأ نأ ىلا جرلارد دت تراصو ربل |ناه1 ةروص ىلء جارسلا|مبلابرقتوةحو رع هءلع
 . ةيضاسلا|هتلما نعام أس واهثدعةردلاىلااووزءاعقةردلا ل[ ا ىالوهان هل تااتاهحو زءاح |
 ىد.ساب تلاقةئدىالاس 4 لاقفةمداسملا ةلدالا ف عمسوأرظنن ناك نموىدساب ةردلاه|تلاقق |

 كلذ نمئثاهيفناك امتنع هىتا|ةلءالاناتيذك اس4 لاقف قربلاو دعرلاوعب رلاورطااةرثآ نم |
 دارأو هتحو زنعهتلاقام مسج اهبل ف تعمم تدهاشو تنء اعاسعالا كن ريخأامةردلا هلتلاقف |

 ةردلا ىلا لبرلاماستف ىلعتد ذك ىنلا ةردلاهذه ع ذتىتح طصأ م هللاو تلا هتحو زحلاصننأ |

 جراخوهو كرا مالذلا كلذ مايالاض عن ف ىأر ع لئالقماب [ةدمهتسو زعمئاذدس ماقأ غاهكذو
 ' هددوز ىلع هتعاسو هتقو نمل _+خدوةردلا 'ذىلعمدنف هةبوز ب ذكوةردلا لوق ىف لد مله هدد نم ْ

 نهدمأ نا ملءتاالا كلم ا اممأ كدا عأ امو هت امحذ دمءأرما| ه دع جورنال هنأ هسفن ىلع مسقأ اواهحكذو |
 ةيرادلاهءدلعت اسد ىلاثلاموملا ف ناك اههفهدلو لد نءكملا عسر ؤدمادنلا ثروت اهل او مدظع ١ ظ

 رعاب ترمأ كن | كذع كوملا !عم«دقو ىقحتامدأ فدك كمل | مأ هل تلاقو هم دى نم ضرالاتلمقو |
 ل2 كدِلو نم ىتةطنأاف كداصن أوكل دع لد د> | لكوورم أذاغن نم كلل | هعاطو كلر زو هضقن م 1

 لزنف دلو همم جرو نشامقل ارمصقد هل>دلا الا ىلا م و لك جرد ناك اراص قداس رنأ ىذا ١

 قرتفهدعاوستيعتذا مايالانهامود موءيوهامتييف كلذ نعمدلاو مشب لوءتءاقاةدمهمق عوعيلرونلا |
 اممجنالاو بال !قرغفدلولا كلذ ىاعثدوب أهكسمأ اف هتاعىارو هلع تو هوناهءاارظناملا ا أ

 ' كردأو « مكنملكفرغينأكءاعفاخأهنهىتحذخأتو كدلو هنت حلاذاكملا اهنا تناكاذاكف |
 اباامالكلانعتتكسف حايسلادازرهش ١

 تكا ةيراجلان أد .عسلا كمل اهمأ غلب تلات( ةثام سلا دع: نين امثال ةنفوملاةلءالاتناك اذ |
 درك نم ىناب كلذكو تااقاضدأ كدلوو تنأ قرذتنأ فاخأ تااقوهدلوو رزاسصقلاةءاكح كال |

 ةأرملا كلت تناكو هيحتوام<جوزا4ناكولاجو ندح تاذتناكوةأرماقشءالحر نأ لاحرلا

 هأراا جوزل تاكو ةل لا فرك ةف لاخلا «ءاعلاطفال..ساهيلا نثاعلا ل رااد< لو هفيفعةلاص ١
 ىلاناس>الاو؛: د4 اي هفطال» لا ازام و ىشاعا كلذ هءااءاسفهدنع نيمأ العا كلذو هيب دأب رمالغ ظ

 نحر اذا ىازنءىل لدن امأ نالفاب ماءالا نهامونهل لاف هنمهءاطدا وف هلاعوطمالعااراصنأ
 هيحاسص ىلا مالغا اءاحن اك دلا ىلا هد.س جب رجو ماسملا ىلا يدوس تخالف مهن هل لاو هنم كت ددس

 ةديكم ىلع امهم ىشاعلاناكو لزنملا قام عرج« .لع ضرع ملزنملا ل دأنأ ىلاهدمبذ-ثأو
 نأريغنم شارفلا ىلع هركسو لج رلا شارو نمان دوءانا ىف همهمرب ضاوي ذخأةةأر اااه دمك

 ضشئارفلا أف ل-رلا ل دةعاس د مد مث هل سلاحىلاىذد مو لزخاا نهج رتخ ع مالغلا هيلا رظاما

 نيعب مال ل ىلا راخنف ل رىبههنأ هلقعف نظوراملذه لسد هذ أفلا, هرقد_توق هءلع ين رتسلا
 ىلع باغو هذا ىةدفف هعاسلاه ده ىف دونءتو ماسلا ىلا تءهذ وأ لاقف كت همس نأ هل لاق يملا

 اهئاق سدو هدب نيب ترض افكت ديسرضتحاو ةعاسلاه ذه ىف ب رخخا مالا[ لاقف لاح ر ىنمهناهل ةعا
0 



 1 ةع

 ' مود لا بسام نالوماب تاق م هنم دم هلم ثم هذعأ معد سفقوو هب ثمحرو 0 .ادرو هب دب تامقو س

 ظ 20 قا !!قوشااو كَثءنأ هءسلاةذكاذ هل نوكمال ىلكمو كرامملا

 ةلرقع ل نوكم ن /|ند كلا ماد ضد ءآهير اء نول نأ ملص الان انالومان هل تل اوان :ام هدم نيد

 نتكماو انتوفمالرمالا | ذه تلاقذاميلاه دب كولا | دغ ةلْزم أ ءدوم كلدنعت رمد ىت> مءظعلا امك اذه

 ٍْ ريو ترم ىلع كاما سا لاق اني نشل عصأ ىن هك ودلا اذه ىدن :ءمقأو كاما مار يصأ

 ا أ أرقت لعجو كلام |ه فض [ف ماعاطا اهلزو ىدهنذأر ةمآ ندالاو اظءا اوما همف باك هنتأو ةٌءات تصون

 | تزوجا اف ىمداملا ب اك-:رانعهّدمهرسكو وانزلا نع هرحزام م- أو ظعاواان 0 هرقدد وق همق

  0١نك لك نم لكأت كلا لع اس: مس نيس نوكأ او دع تناكو هيد نيد هت ملدقة  1

 ؤ هذ_هىرأ ةيراجلاا متي ألات بدق هد اغ كلذ نم كاملا ب تدق داو ا هممطو هفاذذم عاونا ماعطااو

 ا انه لانه ريتعتا كل هدد ريض لثما ري لاه ادع زاد تلاَقَو دا واؤمعطوةريثل عاوفالا
 دحاو نومعطو ناولالا تافان ةءظوع نيعست رص ىفنالاماانالوم لاح هلا طدأ تلاقف هيدسامو
 هتلدج نهوءوس اه ضرعتب ,لولزنلا نم رخو هنقو نم ماقو اهنم لن“ مالكسلا َكاذ كلاما عمسانإف
 | تقولا كلذرب زولا 0 ساحل هريصق ىلا ه>ونم هداسولا تاه دنع هءاش ىسن

 ىلع دعقو تس لدن أ ىلاريزولاراس مم |١ء]سرأام لاح هع أو هدب ند ضرالا ل .ةوّكاملا ىلامدةتو

 ا ةدمةيزاملان علزءناوهءلذ ىلع هلوريزولا هعف ردا مت كمل احا ىقافةداسولا تكد ديدمو هتيترم

 || حاملا مالكسلانعتتكسف حامصلادا 1 اردأو « هظ.غ بسام لعتال ى هواه ماك 711
 لزعنارب زولا أدع سلا كلا | اهمأ ىذلب تاق( هث ”امسجلادعن وعمسلاو ةعساتلا هلم !تناك الف
 ْ ا ألو لاطملا ميل طالق هلقم .غءبسام معالى 00 , لو ةلءاكةنسةدمةءراسملان 2
 . هوكشأ ىنا اهون أس لاتفذل هاك ةزسة دماء هلازءنا نمهعماسم ىرحا«هتلعأو امير[ ىلاتلسرأ

 ىعداف ركْسعلا ىذاقهيدد نبب و للملا ةريض< هدا وق مان الا نماموب ل دق كلماةريضع نوم ن : نيد
 ا ىدح ىلاماس ملغ تقفن أوىدم ,اهتسرغ ةنسح ةضور ىل ناك ناكاملا لاح ىلع هنا تالا ا

 اه ره سفاوةسد لو اهضفر هل باطاماهنم لك انا ذه ا ,زولاتيدهأف اهاتح تاطو تر

 ا اّمملك ةواهظف-|تنكى 12 اذه دح كلبأاجأ ر ,زولا لا ةفاهنا أح تريغت واهءورده 5

 رئالانأ كلاذا مهففا,مع ىمفن تازعف هذم ى سفن ىلع تهدف م لانهرسالا رثأتيأرفاجبااامود تءهزق
 ظ كابا سرا هريزول كل ذدنع كاملا لاق تيبلا ف هرسن ىذلا كلما اخوهريز ولاهدحو ىذلا

 ' 00ج نام مالو تلا اان

 ظ ا هتحوزىلا لرأو هتسىلا ع رم زولا نا ٌمةعاطو ام“ مكالد د“ هرم ,زولا لاف ىدادجأو ىث ”انأةمرحو

 ةل.جةجوز هل تناكورافسال اريك ناك ارحاتنااضد أ كلما هيأ ىتذلب و هاهتنامصن قثوواهد صو

٠ 

 27 لف هةرمغ ىف ىرح عاهد .ةةرانلا تناك ردا ىرتشأف هال ١ نمامع اعراقرو اممم
 1 هوز نا: دمال ذاوقو 44 هركسفامباع ل تدب ناك مالو رحال |ةأرما ت قلعت هرافسأ صع ى ناك

 ْ | كتدور 5 ىلع لخ دب ناكىرت مالغىد» ا , هل تااقو ىرحا«ةردلا أ اعأءرفس نماه-وزمدقابإف :

 لجراب هلَتااق كلذ هتج وز تعمءاساإق تجوز لة: لح رلا مهف مارت اا كدا 2 ىف

 ١ 1 ردت كلذ نب نات دراناوهفوأ ل ةعرباا نوال »ل ةعدلا عجراودقأ نا

 2 اهقدص |



 ل ا تا ا ولا لن كوخ داو
 0 0 ا ول

 65 ؛

 لسون كيذا ىاقا-15 ارك ذادلو قزرب) را خاب هنك و لاومأ وهأاح ب>اصو ناوعالار
 نأنس رقملاهداس ءنمءادهُأ أوءأم ءاوالاوءامدنالاءاحم هل ًاسو ىلاعت هقناىلا ملسو هءاع هللا ىلص ىبنأ

 هسول عاق لتدو هتعاسو هتقو نم «مات م هنمع ةرقنوكموهده» نما ثرب درك ذدأوب هقز ل5

 تدإوفاهمذوتاو أ نآ ى-ةدم تثكو ىلا عز هللا ن ذاب ةلءاح تراصفاهاصاوف هرعتشب ىلا لس

 نيندس سجرمعلا ند غ غابت أىل !مالءلا كلذ برت رمعةهرأكيلرمتلا رود لاش نا اركذادل

 :اراملق مالغلا كلذ همل 1 ةداب دنسلاىدعن ني رهام ا ءامك_ملا نم مهاد لجركا ا كاذدؤءنأك
 قءهرظان نامزلا كلذ فدح أ سدادإول كا ذراصن أ ىلا سدالاو ةمك-1لا هلع نينسرشءرءهلا نا
 اهيفروأ هيسورفلاهيواع:برعلانادرق نم ةعامج هلرمض- كلذ دلاو علي ,اإف مهفلاو بدالاو لها

 م كدلك ذرظن مان الا ضءب ىف هنارق أر ئاسو هنامز لهأقاقنأ ىلا نادء ءملاةموح ىفلاحو لاصإ

 .51ل|بهذؤ هكالها ميةراصو دحاو ةملكر ماكةو مايأ ةعبس شاع ىتم هنأو مالم !علاطىأرف وغلا 1

 كلملااهعأم ماكل اه] لات م 01 ااوىأرلا توك اذ هدلاو هلابك كتارا لح

 "1 سنا لاا مت نوك ترام تالآعا6ءوةهزتناكم ىف لد نأ ىد_:ءرببدتلاو ى لل

 كدي ىذخا4لاقوداولااهيلا ل فىراود 2 نس-أتناكو هصاوخ نمد , راج ىلا كلاما لسرأق ماب ١

 هّىلحأو هدب نمدي راحلا هز خأو نعت مانأ دنس دهالار سلا ملزتدالو كدنعةيلمحا اورمصقلا ىف
 تال آن مدل[ اهعم هن راح لكوراو- ريثعةرت لك فوهر نو: رارصقا| ف ناو رصتلاكلذ أ

 00 عورزمراحر هتهيلا او>و رصقلا كلذامخمعن ن م صرب نهم ةدحأو تيرضاذا ب رطل

 5ك ارقةد_-اودل مات اد5ف.ءوبالام لاسجلاو نسملان ء«.ةدلولا كل ذناكو تاموو 2و 0

 هتاءاشناداولا ا لاف هم ءاعاه سفن تمر ى> كلا3 لذاماق ىنشءلا قرطفدلاو ةهيظوع هدر 8

 4 _ءلعاوسفنتمرو كلا ىلا ةيراملاته> وتفكلَقدف كلذيهرب_ أ ىدلاو لع رخأ ني- ىف 3

 ىدنستناىالوماب تااقةت.طوقامأ كدتس فك ةنرادأ رع بيضا او ءاكملا
 الإ ادءارصقلا ىلا الو <. رلاءجرأ تب ةءامو هزهتد رهو هتعنذ كلذ ىلع ىل:ةدارأو سفن نعف دوإ ا

 تلامانأ مهضعلاولا ولع مدرمأو ءارزول اه دن عرضت أ ةمس ع ظع للص مالاك-ا|كل ذه دلاو ْ ١

 سأل ادماالادل رانا ادع زب زع هنافةلاتال هل تقدس هيلع مدني لةقنأو هدلو لة ىلع مه
 نأىل-ع عموم أر قةتاف هلق نع ىعنءارو.دن ىاوربدنإ لل !لوةءف موألاب مداع عج رب كالذ هل

 اقف موملااذهىفكلاارش فل انأ لاو والارز زولا مد ةةفهدإو لت نع هعنع اربد دنهلاو /
 ردقول كلها اهعأهل لاقف هل نذأت مالك |ىف هنذأتسأ هب د نيد لدعو لما ىلع خد نأ ىلا ىذه

 0 ةءراح لوقا مُمادحاو لَدَعَت نأ ىف كفن عطق ل دلو فلأ كا ناك« ١

 ايومأ ىعاب من لاقرب زولا اأن هديك نم ىع كفا لدولاسةذ كداولا م مةدمكمهد- هلعلو هذ ١

 ذامانالا نهاموهرمصة ىف لة وفا هئيمقءاستلا بكام ' :مثامزلاةلولمنمتلاهت ا ل
 000 اهآراةلا جو نس-تاذ تنام محدد حطاس ىف ى فو راح ىلة ه5 معاضد ْ

 ا4ةريزولا ىلا ل_.رأو هتعاس ند هماقون الو كرب زو ثدداذ- ه هل اول اةذ تدع راذاننإلا سهم '

 كلما ارمأ كرب زولارفاسفدوع» ماع !ءماط 1 اكاتاو سلا ةاس نأ رمأ هرمأ هو ذا نيد <
 اهم دقىلع هقاقسثوف تفر 6ةب ,راججلا هتأرادلفريزولا تيل خدت كلل باقر فاسنأ د 1 ا



 ١ و و 1000 ل ايل 000 و 01000
 0 تال 1 1 ' 1 1 يبرم را د يا تاما اة

 6ع

 ما ءالالاقو ن1 نممأس الا نم مثنى نا ناووسلا كلم لاقوهمر َ أومالسلا هءاعدرق

 ظ الؤاذنا نعدرفنا| ل.ل ذه ىف مكد ارانأل قالا ن مك.:|ك شالو امارس نغامأ ىءوع

 1 اذ_هامأو مالس ااه. ءاع حوت نب ماحد الو أنهنوءمدآ موق لا نادوسلا كالملاسقف قلن ملظدلو

 أ لذه لدم ىف ه٠ ءلاجوأ بن ك-غا- لوم ءمانبأن هوىءوعرم الاهل لاةؤركر 10 !اب فرعد هنافر هاا

 | توصب ىداثتق 3 قاف الا هأءىضذترو 0 ارهظي هنأريمالا أ لعا لاف ضرالا

 نأ انأ اوهنال وسرد هتناالا هل االاولوقو ىرتألو ىرب نه ماو فا ماحدالوأأ ب بدر هلاو د رومأ | هموت

 اع دقو ىمو مريم اال لاق داعلا برهدام ء ىلا اناع دفاعي دمعت كلذ لهقاذ 0

 0 آوكلملاهل هل كرش الدو هنياألا هلاال ىه لاقت اماكرلا كلت امو ىدومرعمال الالاتفاةرتنتالكا

 0 ا ,ع هللا ىلا بر هةنامورب دق ْئد لك ىلءودو تم ءوىعدملا

 امحورلاو ةكمئالا|سر سودق حورس لوءانود عمو ضرالا هجو ىلع ارون ىرن ةهجةلءا لكو
 اللاب ما قبلنا لوا ترق مة. نكي مايل نوال ها

 ]لك دنع ىتلا سادفلا مقا ِهَمْلا بيسات دقو ناورمس كل أدع مالسالا ك1 هبات ن 5 ىدوم

 ١ | :مايش هءئأن نأ انرمأ دقو مال ااا ملعدو ادن ا. .1أ سل هع نم هسوع ب نيطام ثلااممؤو مل رح ىف

 رأنيصا اوذلارماو كءهلا موطن هفاضأ م ةماركوامحنادوسل كلم هإ لاسقف هماع عب رفتنوهرصبب

 هب ىمومريمالا حرف فامن ةرشع ىأ امك او رخأف هد ةداهناانلا مقامقلان 1 در تش | ن نهاودءر 2

 | دولا كل بهو ىءومربمالانأ تنين 211 ارضا اهات لحال ؟ اودع ثأاو

 اءئاهك نم هد ده ى ءومريمالا ىلا ىدهأن ادوسلا كلم كالذكو دل زجان اع هاظعأ اوةريثك نهاوم

 ا الالاف كوءاااز_ه مود نم ماي هالث ١اهددىف -تقأر ضنا هإلاقو نيمءدت الاةذد ىلءعرعلا

 ةأم- ةلا نمش كلذ هر طاح ني .طرؤ نين اريمأ هملار ظن ىتأءثانعم لمح نأ دبالىدوم

 اورم نبك | دمع ني:ءوئااريمأ ىلء اول خدف ماشلادوإب .ىلااول دو ىت>اوراسوهوعدو ُمحةنامء ل |

 4س نب با[ طربذ هريخأو طظعءا اواورا تالاوزاعشالا نمد عتواهوءاران ميم ىسوعريم ا 0

 ةدساهةو مفن لوحو مقامقا اذخأ ممن 1 ,اعام نب اعأى- 2 ىدمل نم مؤاارنمأ هللاست5

 ورم نب كلا اد.مبعتفاددأ كلذ لد (؟,نامو هقلأ نان دولا تولوق و واهتمتوحر ذه نيطامشلاو

 واهو بشد نم اماما | دم ماقتادوسلا كل ماو دوال مهفاضأى لا ارعااتائءامأو كلذ نم

 ل نيإسملا نيراهم«ةولاوهالامضدأ نين هؤااريمأن ار لاة دش نم تن :ا4| مية اهو هضووعام
 حاسما مااك- 1| نعت حايملادازرهش

 نمااريمأ نأدمعسلا كلما بعأ ىنذلتلاق (ةثامسخل ادع نوعيسلاو ةنماش هللا تناك الف>
 بقولاو ءالاراس ابرمأو ب هلة, اع كلذ نمب نا ميفامو مقامتلا ىأراسل ناورم نب كلل دع

 الانا م "سم بن اودذلصلا|!مملعدوادنيناءءلسى طعأا ام لةماددأ هلئا طعن للاقو نيم سل أ نبو

 اد.هد فد ريدلا سدةلا ىلا ه-وتدوهو هدالب ىلع هناكمو دلو فاس نأ نينموثم رخال ساو

 هانءلا ى-متناامرخآ !ذ_هو هءقتامو فد رشا !س د غلا ىلاو ههحوتوهدأو نينمؤمارعمأ ىوقهسف

 مظع نهد. 5 نأوءاساا ركم نوذتت 2 ِ ملعأ هقناو ماسلا ىله ساءفا ني دمتم

 0111-0-00 اسو نامزلا مرق ىف ناكهن هنأ(اضي أانغل,دقو )

 م
7 1 



 3 7 ذم ُ 2010 ١ 0 : 00 : ةتاونأب 0 21/10 دلل
 4 كاع لا 34

 او دقرع لا ىف ى.شورومقرلا 0 اوادقراو امثبلاو لام ااوغاذ را رج 61

 لزئاممامرادب لأ حف # مهلاحزا اوطسدق كلام“ يس يبا اولع اءانهر هءاوماتأ دقو ٠ ١

 كادوا هم ىب مهطأ ف امن مواك-أ 3 اولزنام دعب اود ماتم اسوي 01 م اا 1

 لمعلاكدر ىوتةتءالا س دو 00 ادع غءريسرب+ نمدازأامد5و »* لة#ءرعو لج هل تدطدالو

 نأ رلاو وار ا عأو ا 20

 نءرتعاو ا "1 أو مجرما هاب عارف هد وو نيةءلاد ءولاو نيءملأ ل | اودتوااثاو قدثولا ش

 ىلءلرء-5ضاسو كاعدربتلا ىلا سهشلاىرتاما داعملال٠ سفاردانو تارماا ىف ايقاف ْ

 نبا ءرب كرغاف لماة مق ااممدآ نبااب باسكلاو لمح رلا ةلغة, ىل عنكم ة كامندق كفن
 رو ىبايوها دش نيداع نأ 2 الم ا ١

 كمن ذ 0 ا ماطر رت اا

 ٠ اودتدهراع هللا لجسو اوأخدوا ئةند دم ىلا لص ونةداعما عويادا رلامدقو ةماعلا ن سحاو هير ىذخو 7
 ٌ انمتدلا نم ىزاه ءقزو هارت لأم 1 مسن ى لس قول ن* س ءالو هياءر دقدأم لام انمذسأملف

 مالسااو هيد ىنم هن امأو هم هلأ مهن كلذ تاو دقو هسفتّك ذأ ثهئمباسالو هللا ىتماق

 ٠ حا ءلامالكلا نعت ةكسف 9 حامل ادازر هم كردأو « ماقسا اوايدل ارث فكنا هقالأسأف

 ىدوءريمالان أدم ءسلا كمل وأ ىغلب ثا اق 4ةئامسجلا دع نوعيسلاوةمداسلاةلمالا تناك الفل
 جهدهاش ا ؟ربّدع أوءآرام عمو ب م ك قافأ ملف هءاع ىدغ ىنح ا ديدش ءاكر ىك«مالكلا اذه مهما

 فلاطلاةؤرهاوملاو فدقلاو ىناوالاهذهو لاومالاهذه نماهؤئاماو لادعالاب اوتئادءاصاللاق
 هلئهتقو فدجونالو هلريلثنال“: ىةوفو اهباعاعهيراملاهذه كرتتأربمالا اهعأ ى ءومرما ال لهسنبأ

 اذه م ىمو هريمالا لاذ نيذمرثا اريمأ ىلا هب برة هذ :دهنس-أو لا اومالان متداول ا

 رب زولا لاقف ةنامدلا لهأن منن امو ةنامأ هتامح دقو ايهالوالاا ذه ىف ةيراجلاهءتدوأامع لأ

 هنن زوهو أذ عنصت اذ همم ىفورهاوملاه 1هولاومالا هذه ف ءاكااهدد ل>الل هو لاط

 ىلءددعصو ملسأ | نهاند ماهم هب -أ ن فو ةيراملاو ذه هيرست نطقلا ن«بوثوءام>الالاجوا ءندلا
 هررعذو هر هظ هن رض نب هه ذا ادحأ .اذاو نيصفذلل نيب ل_صحو نيدومعلا نيب راص ىح جردلا

 قناكدتلاءهذم كلها مدرال ى ىومريمالا لا ةذأَ .هعقوو هسأر ىيرقد دم ىف ىذلا فيسأاب رش ا ظ

 لالا اولجواواة دفرك | .ءلالودن ديرمأ مههيداصب ىرزب ل شال عمطل او هب افك هيفام لاومألا» ذه : ْ

 لعا بلا ىلعاوراس مناك كت اسم ءاااوةاغنأ مهرم أ ىمومريمالان ا نداء او لاومالا كل تنم ا

 مماعو نادوسلانمموقابيفاذاوةريثك تاراغم همفو ر ها | ىلع فرم ملاع ل .ج ىل ءاوفرشأ ىت
 ىلانس راهاولوو ممماواف-ر ؟الااوأر املو مهمالك فرعي ال عوطن نم سنار مهسر ىلعو ولف 5

 ءالؤدامدوصلا دمع ياي ىبومرنمالا لاق تاراغما باونأىلعم هدالوأو مهواسو تاراغماكلي

 ىد>ناكملاموب رقةسااذ لاومالات اعحو ماما ترضواولزن ندم ارمأ هملط الث لاقت يا

 هباعلس ىنومريمالا ىلا لصواماذة نب رعلا فرهد تاكو رق كسلا نماندو ل. .+|نمنادوسلأ د كلم لز

 بعل د ل
1 1 0 

' 
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 اتوقاذ اورهوملاو ردلا عرعر زنة غسفلا قع غر وهو قف ىلع ه1 2 ب را اواؤالا نم ةكءد 37

 بارلاارئال نم بوث ميا ءواممم نس نؤارلارب ل ةيحاضلا سهلا اه كدب راح رب رمسلا ىلعو
 رهاوح هطسو فور هوملا نهد _ةءاهقأ ءفورهوملان «ةباصءورجالا هذلا نم جبانامءأز ىلعو

 الاعوانيع مهل مأتم -مباادرظان امن 1 ىثو سك ارو: يا 1 هود ايت لا

 حاملا ملاكا | نعت تاكسف حامصلا دازر هش كردأو «

 ا ىءومربمالا ناد يهسلا كل أ يتقلب تلات (ةئامجلا دع. ن نوه لاو ةسداسل اللا تاك

 رظانل نظداشرعشداوسو اهم دةرجوا تح ن مري#و اهلاج نمسههلا ةءاق سعت رام لاهذهىأر

 لما لوني باط للان ها ءومريمال امل لاقف ةئم ع نكات لوا هلاياهنأ
 لاق لوس نبت لاطنا م ماللادرتن اس4 أ نآلامعأ ةحورال ريم راملاهذهنا ملعا كن شد هنا

 ال ضاكماب 0 وما تعاقد قوة مك-لاب ريدم ةروصاس اريمالااهبأ

 ءومريمالا لاذ هدمه ىشوأ مذ هن سهرنا أر ظ انال لءد خا ف 4ااموكرحامت اك ناعإف امك

 امهد-|نادءعج ردلاىلعو جردهلفةب رالا هءاعىذلارب رشا امأو تومان د :انولا ارهقىذل نادم

 راصد الا نط ردود ف. سرح "الاد وذالوغلا مال امه ساد وس الاول

 ناسنالا لاح هقدجلا محرلا نورا هللا مسد ىفوأر هب اك فو بهذ نه حول نب دمعلا ىدي نيدو

 رذَولا نفعا رر ةم نبا م ىرم ها قالا هللا ههل با.سالا سمو تايزالا بر ودو

 او اعددقكل توم انأت لعامأ لءالالول>ن ءااهسأامو لمالا لوط كل هدأ ام مدآن با
 أمدآ نبأ 0 ءاقنءاهقرافتنف اندلا نهدورو ل ء-رلا ةمهأ ىلع نكسف ىسدةَك-ور ضءق

 منبأ قاردلاو دنا كوامنبأ : هرميصأ اءقلاوةريساك الا لولا |نمأ ل_.ءنامو حون نب أر يشل

 معلا وام نبأ ناطوالاو لهالااوةراثدقوراب دلا مهنمتادخ ه ياما نبأ ةقلامعلا نأ قاعد

 نأ ناماهو نوزاق ندأ أهم .جاونامدق تةرلاووذةدا أنبأ ا.#راوراصو م- هءجأناوقام برعلاو

 ومدق لوف راب دلا مهنه ىلخأو رانعالا ض راق هللاو مءذرق دانوالاو 3و اغلا نم[ داعنءدادش

 :أىبساو ىمءأن كر عأأتا ذى فرعت الت :؟ نااذدأب 3 .هلا تر تاو لاو دهّرسأو داعم ا موءادازلا

 ؤتلدعو كوالا نهد> أ[ هكءاع ء لام تك !اهدالم .ا ىناول د_عنيذلا ن مكول ا |4ةلاسع تف. نيازمرت
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 سو

 ّءةءأو دمغر شدعورورس فال وطانامز تشع دقو تع ذو وتدطعأو ةمعرا نيد تفصنأوةمضقلا

 نيخس عدس أم غن راو دق نأ الذو ابازرلا ىدي نيب تاحو اب انا1قراط ىف لزن ىتد دممعلا اوىراوملا
 متوقلان د اف ضرالاه- و بلعب ثعاساتدنالو اعلا نءءام انماعلزنن م
 ةثدو لاك“ 0 اولاملا ترضخ أدن.غ ئثىر لواهاناك [ةباودلا نم ىثاواا ىنءانفطع

 نوقلان ”ىدساط ىنراصمالا نمارصهأو ا : لوراطق الا ع. ج هاوفاطق لاحرلا نمتاقثلا عم

 ْ اوبأ انةاغأو ان رئاخذواذااوهأانروظأ ذ-ةةك ه_ءرغلا لوط دعب لاس! اياذملا او داع حدو دسم ملف

 دات عابانك رتوانارتاك اهيمعانة انك انملانرماانضَو هوان رك !سوانتنندم ف ىتاانوصملا
 تاربالاد 1ههقاب وت كم وألا لفسأ اوراظن دقو رثالاالانيءلادهبامو رياتاودادوةانرخدا

 | نوادتيلا ف تغرتلارأ « لقت د اذ) ترخداام لكنع # لالالا أر_بمال مدآ ى

 الا ىمتناالاضقلادرب لف « مرح ن هو لن هلام اا واصدق :لرالاانوخ اكس

 | ليت



 ل ا تا ل ا للا ل لارا حل م

 ول اولم أمك ه لجالا ىذةنا اك محلام مهن ل * اورخدا اونابلا ةنامأ 1

 اولزنأم ءاسدومل قم-ضلذأ »4 مهتترزعىلاعأ نماولزنتساو * له الام-عءفنس لو رو“ .ةلاىلا

 همك م نزاك ىتااهر>ولا نبأ -3 لاحلاوناذتلاوترسالا نبأ » أوذقدام فمن نم خراد مهءاق

 لةنمورولا اهتءةدو دمنا امأ « مهل اس س> مهةعزبقلا مصفف « لاك_ااورادسالا برضت اود نم

 اولك [دقلك الاب ءطدعباوعمأف « اون رشامواموناوملا ام لاطدق
 حام.ملاداز ره كردأو «رصقلا لخدورءثلا اذه ةباّدكءرعأو هماءىدغ ى> ىءومريمالا كمف

 ااا مالكدلانءانتكسش

 ىسومربمالا نا دمعسلا كلما هيأ ىنءلب تلات( ه ةئاملاد»ثوعيسلاو ةمالاةلءالا تناك

 هضفلاو به دلاب «ثوقذم ةعصاو هلا اةتمراك هءااع سأ احمع- رأو ةريدك رش ىأر ريمه الءد

 فقوتاه> ساادلاَكلا: ىو ج ب .دلا نم ةوخا مياعورمرلا نةريمك م ةفاوطسو فو ناولالا دفاع

 ةءءرالارمالا كلو سلا تت نءىر# راو هجم نا نمم>و هفرخز مق اسف تاهملاّل ات

 انب لع دادوهلا دمع ميشال ى ءوهربعالا لاق مثتاولالا فال خار هجترمهممظ ءةري< ىف عمدت و ىرت

 رهاو+لاوؤاؤالاو ءاضمملاة- ضفلاو هذلان مأول#هود_-ونلّوالا ساحل ا اول دو ساا هذه

 مهنأمث ضالاورةطالاورجالا جا دلا نمةءولم ىددأ مساس دخا» هسيفنلان داءماو ترقاوءلاو ظ

 هيه ادومتأن م برحلات الآو حال !انةءول# ى هاذافه_ ههنا ا اورهفذىلاشلا س12 ىلا اول |

 تانصأن ماهريغر ةءمزراودنا سءدايدلاو هيطخلا حامرلاو هيلا لاف »ع اوهيدوادلا عوردلاو ظ

 اهقوفوةقاذملافقأ امملع از. هاو دوف تلاثلا لا ىلااول نا تح افكما أو برحلات ال ظ

 بهذلا عاونأ» فرخ أحال بة ءولماهو دج وف ةنازخا ونماوةففزارطلا عاوفأ :هسوقنم تارا

 اهو دسوق ةئاز اه:ماودقةذ نأ ار همفأو لحواء دارلا س املا ىلااول همنا مهنا مث رهاو+لاوهضفلاو

 ةهمصرملا حادقالاو روم. ءااج راك و +. دمنلاو ىكذلا فانصأنمبارشلاو ماعلا تالا 3

 نهدد-أو لكل مح و كلذ نم مه حدب ايراد ,اولء مف كل ذريغو ىمقعلا تاساكو سطرلا اوال ١

 هو ةالخادةءجاس !١نمابأب كانهاوأر سلاسل اكلت نم جوردلا ىلعاو هزعاماق هءاعرا ب امركسع

 1 فرو نم لوا طرتس ل هر ر صل اك زايد ف داع اخذ متن هو سو "الا جاه

 ىلادمهااد.ع يشأ امدقتفحاتغهريغب هلم لاب مفتءاضيملا ةضغلا ن ملاقأ هءاعوزا ارطلا عاونأ

 زيلددلاكلذ,ةاوسدىف مخرمزمأ هذ نم موةلال + د دؤ هتعا روهتهاصتر هتفرمج وق لاغقالا 9

 ردلا نماه:معاوءاضم ةضفورجأ تهذ نه كلذ لكوزو .طلار سودان انسان نمروصا اع مق
 روكلاد.ع جشلاو ىدومري_مالااهآ را !ةةعون_هم ةعاتىلااولدو مث اهآر نه لكر بخ! تءقأ ودل
 م-هوتيرهاوملاب شوقنم لوةنضم ماعنر نم ةعون :صمهعأقأ ار د وف اوربع مهن ام متءذص نماشه ْ

 اهباعح رطب نأرمدااد,عزيشلا ىسومريمالارمأف ى وازل دأ هن .اعرولا راح ءاماهتدر طقنارظانا
 هزاع ةمثم م هه 2 4+ قائد ولاول سر لل كايد لمففا مءاءاو ثءنااونك-ةد ىتحأم

 ةريملا ةمظع مة هلا كلت اطسو ىواهمم نسحأ هوأرأم عسب <ىموغاادها !لرجالا به ذلاب بلل

 نم هيام هرالرل نمد اماعردق الذرمزلا ن امص هع هرم ةشوقنم كدا .ثادرن ا درعرألا ن

 5 ريطلك ت#ورض الا ذرمزلا نما هاجر أزو .طاهيقو رجالا بهذلا نمةدسع | ىلع يو ستخيلا .
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 قفط ناس ءلانافةكرف ر شع ثا سرافل انس ىف ىذلارامدمل ل ارهاهيفاذ اة دوصااد_.عزيشلاهأرق و

 هلو لالا ىف تالا تةناف ةكرف رع ىتأا هكرفذ نيكه نك ةم مراهم هيرمس ىف اذاف سرا هلال مأَدَف
 ىلا ىذةمالقالاو تامل عم, مهاملاع الضانالدر تاكو روعأ | د .ع مش اهنم له دفدعرلاكتوص

 مهسؤر قوذو قوم ماوقأ ملعون ةامماع اك دياناكمد> وف تاحرد ىل لع هن ملزئالروطازياهد لتدنأ

 دب ا نه دو عيبا ءلا فاو ؛ هقومملا ماهسلاو ةرنوملا ىقلاو ةقه نمت اماسللاو هللا سورا
 دنع افلا هن دعماابعيشل لاقت ةمانالآ و ةقيقر لاف أو تشن نم س دراتمو

 اقل يوملا مودل ]ندب دم ةمأ اع ه5 دىلءوهوانس مهربك [ هنأروظد م مشاوهازاو همم ضير لا

 ءالؤدو هنيدملا ب او ,هلءاوزيشلا اذه عمهنب دما هده عئافمنو كن نأ كرد ارودهملاديعزيشا |

 طرف حرفد_ههل أد. ميذلاا هه راق هادو ف ةقاعم عنان اءاداوما د عقرو هذمأن دف هدب تت نم

 متو بامان ماندو . مئافمازخ [دوعل ا د_.ع :يشلا نا حر فلا نمريط» نأ هلةءداك د دقوادبدُث

 ظ 0 ادعلا ترسبداب اا قفناوت ههنا ت هيف الاو رس راةااو تاع ءااسذ>ولافقالا

 ءشأاةمال ىءوهريعالا حرثوا اودر 5و اورشةساو هم موقلاربك و يشلاربك كلذ دنعف هلال [ملظدو

 حاصف بابلان ملوخدلاب مواكركسعلارداف هلهفام ىلعموقلاهر كش دقو هنن دما أب ةثو دوعل أدع
 رخأتدو فرض > نلا لدغ دن ن ؟كطو تدع م هان اك انا تداذا نمت ال موقان م4 لاقو ىدومريمالا مباع

 موق ارظذف برها تالآنوللماح مدو موةا|فصن هعمو بأ٠ ]1 نمل دىومرمالا ثان

 شارذا | قوذندقار باّرذلاو باها مد لناو نساَولااوأ ارو مهونف دف نوتمم مهو مومامكتأ ىلإ

 ضع: نعامضع جرخمال هب الا ىاعاممظعاقو باوراق ه>. دما قوس لاول تدومولل ى :وهررالا

 رامتلااو أروع" أمم ءلاعدج نم" المتاناملتاو انوؤصم سامفلاو هقلمم نيزاوم لاو ةدهفمنيك اك دلاو

 ةمدر ىلا اورظنو ٍهريَمعأ ناةريعاوراصو ماظملاممتمثر غودولملا مهم تسيدقو مهنيك اكد ىلعى دوم

 جاسدلاو ريرحلان مهءفاذاو زنا قوسىلا او ضموادوآ رق لامملاب أولماهتمل ١ اكدتالتت مقاول
 | عاطنأ ىلعدوقر ى ةومدباتأو ناوللا نالت. هان ءااةضفاا ورجالات هذلاب - وس موذأم

 لااونعموهوك رف توقامااوؤاؤالاوردا اوما قوس ىلا اوضمو مدول ريفاوةطذت نأ نو 1 ه مدالا

 هضفلا وسهلا ن مة أولم ميك .اك دو مسدربالاوريرملا عاون أم متكو ىت 0مم هوددوف ةفراصلا قوس

 ْ 1 تان رطعلا عاون أي أولم مهني اك داذافني راطعلا قوس ىلااو ضطمو مقرلا

 3| نماومتطاملف لوك أما نه ئث مهدنع نم لو ىتره مهلك اهاهأو كلذ ريغوروفاك !اودنلاودوعلاو .

 0 درو نءاالعااودح وفول ةدفانةةماءةر مافن زبارصق هنماسد رقاود_>ونئراطملا قوس

 ظ زيلاهدفو رجالا هزلاب ةءاط ءادوو ةضفلاو تهذلا ن نم لسالس ةةطءماسورتوةرثوهامسقو: در

 ١ لءدول لا مهتمَتس.دقلاحرا ملعو مسد ربآلاو جاهولا به ذلا ةصماأ جاسعلان نال

 ىسومريم الاف قو كلذ دم ءذ ماهل ااوذاذو اونامت وعلا مدع نم مكساو ا ةلهاملاممسعماظعلا

 نةثأو فص ن سحأب ههذسص برت هبانب متورصقلا كلذ ندح ىلا 0 اوةمدخ ولا هد سبل

 تاندالا هذهدرئا د ىلع برةكءرضخالا دروزاللاب هتقنرفك راما

 هنزوغترح-ذ نمدازلا مد-قو 1 لرن لق نمر - ىلعن 1 5 لحرلاا أن ىرئام نار ظنا

 ا هرىرْثا|فاوعصأف 2 مز انماوازرشممىلار ظناو 2 لرب فوسراد نك اس لكم

 او



 ا ياا نانا ا 00 0 1771111 ا ا ا ا و و 5
 0 01 اي 0100 20 ير 00

0 5 . 

 نمهلو-نذو لهسنب دل طءرن زول ىدوم ريمالا لا ة قل دما لو دف ةل. خلان وريد مهموبأ وماقا ا
 نونم ريس ىلاهب برغتن اما يق دهنا !ءاواومت ارعر ة:ناهن دلال وخد ىف ل.ل نواكت فكه ءاوخا

 لاو لءاد 00 اا ىلا لهناناءا «ءاعدءصنواؤ# لمعتريمالا ةمعت هللا مادأ لهسنيتلاطلاقذ
 اووس نأ م هرمأو نب دا ذم او نم راسا اياعد هنا م ىأرلا ماد رقاب براعم هىبءومريهالا

 تيه اوالماك ارش 6 ىفاوةكمو 0 اةصيامق فما[ ساولمءبو تاشخالا

 ىمسوهربهالا تهتف مودا كلذ لءقهل لعدق هناكدلانواسمءاد درر الايرددلالا وماقأ ف لاح رلا هءاع
 ماد نم سان :0 لاق ىدو هريمآلا نا ع م د نس نه هيل هو مق ؟ زاك كف شبا كرار لاو هزم

 فذ رظنماةنندملا لفسأ ىلا هلوزن ف لء ادن و هءاعى ذعر رسااقوفدءسن ولسلا اذد ىلع ممنم
 ىسوءريمالا هللاقف هحتفأ لز ًاورممالا احا هءلعدم صا انأ مهدحأ لا ةباع !| هدفي م مالا

 ةنس دما ىلا صو همم دق ىل ءماتهنا ُحهالعأ فراص ىح ملل ىلع لح رلادء صن كلة هنناكراي دعما ٠
 همظع ىلع هس رهناق ةزيدملا لخاد نم هسفنب ىعزو علم تن لاقو هترص ىلع, حاسو هيغكق ةصو

 اماعكأ أعمحاذك كه لءعفناد 7 نانو: العقود فمك ف لقاءلا لذ اذه ىبءومريمال ا لاَعف

 لاف ه-:ب دملاه ومات | ةجاحالفاول را نينمنم اريمأ ةجاحوانتحاح ءانصق نءز عنف دحأ مهنم قبب ٌْ

 كَ ىلا كلذ ىلع نو دعصاولاز ا سماخو ع-ءارو ثااثو ناث دعصف هنم تدثأ | ذهربغ لعل مهمضع» ْ

 دهصلا دبع عشلا لاف لوالا لءذاكنولءف» , مهو الح ررش عا 5| مهنم حارن ىلا داو دنا د>اوروسلا
 عولطلا نم كن أ الو كلذ لءهدال ىعءوءرسمالا هل لاقق ب رم اريغك ترحلا سداوىريغرمالا اذهل ام

 مدلا هل لاقف مولا لملد تنأكنالد انمى. : لواناك انتو امدستنل م تماذاكنالروسلااذدىلا

 دسبع جشلات ا عدومصىلع مهلك موقلا فت أف ىل | هلي هدر. شع ىدب ىلع وك كلذ ل ءادءد اديعأ

 أرقي و ىلعتهنار ذد رهو سلا ىلع دعس ههنا م ممم-رلا نجرلا هبا مسد لاقو هسفن طشنو ماقدمصلا

 !يأواقرامدج مىقلا هلع اسقورص__صطخو دب. ىةمهنا عروسلا و عأع ءاءنأ للاةاتتأ|تانآ |

 ازاله دودأا دع حلا عقون ا نوعحج ارهملااناو هللان ااولأقو اه: ىقانالو لفت الدععلا دعم علا

 00 لاقل ددلي وطة_عاس سلجوادث ازاكهذ كوهذ رهصأ | دمع ختان
 كى ع لجوزع هنلأ فرص دقد ؟. ءاع سأ أد الريمالا| ا امىداتو هل ىلع ماقهنأ مةاضلا

 رولا لءأ تاصحاا لاقي جشأ|امبأ تن ارامريمالا هل لاةف محرلا نجحرلا هننام د ةكربب هركمو ناطيشا|

 حامل مالك نع تنكس حابصلاةازر متلو داو تي دانبد هدرافلانيناتارس
 0 اا غابتااق (ةئامسإلاد_هد نوع._سلاو ةعدارلا ةلءالا تناك اف

 1 ءلالاءتنأ نعيدأ «اتلرم هل ن ندوراقالانم' اكراود رع تءارروسلا ىلع تاص>اسا لاق دود

 انتم اقوم مهأر 3 هاما امص لمناك يدش ىلات البقر قف ءاملأع نءارح ىف نأىل ل. مو

 ىنع هنأ درو ىسفت مرأ لف ى ىد عن نةرصناونهدلا ىعهللا فرمص »ىلا هت هللا بات ن ءأيشتولتو

 نآدا ارأ نم ملك اممءاودرمأ <. كملا لأ اوءصة دم كرير مشان هانا خالو ل ةرد#و نة دمك ا

 ىلا ل ءونأ ىلاروسا ىلع ىشءهنا مث قومنو>ورطمانباهتأءالؤدرامبالودولامورن وا يلع فرت
 0 :ممفلل هم العا مف س.اوام ماع لفقالو هذان منيبايامه ىأ روس افلا نيحربلا

 بوتكمطخ ه.فو هبريشد هناكدو دم فآه| ساكن سراف ةروص با ءااطسو ف ىأر ةلهأ روف اء ام

 هل
 .: لل
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 نبأ ادب لال ةكدذنأر افناو عزمت لم ا 000 اكنأ تاءامأ

 برم و تاعاجلاقرفدو تاذالا مذا-ه هلي او مهم لْزن سوم ل ادأتو دامعلالذأو دالءاا ك1 منم

 تاسالاد له بوتكم والا لهسأ ىو روهةلا قد كالا ر مقلب «موأتنف تارماعلالزانخا

 اول عىذلامربق هراوكدأو »# اورعاموا م اوئاماوةراف د3 + 0 نءوكوما نبأ

 اور دااموا مفاوعجامنبأو « تعءفئامو ثدرامر كاسعلا نأ 00 هناسع م راوداط

 رزوالو لاو مأهز «مودعا مل 5 لك ىف شرعءلا بررم أمهانأ ١

 هناسهتو ق.فوتا | هن اوهام تدل ف ددزأ ا نا هللأو لاقزه د ىلع هعومد ترحو ىءومهريمآلا قهصق

 بوتكم هءاعاذاو ىنا 0 ماند ملّوالاحوالا ىلءام بدكواساطرقوةاو درض أ هنا م ى.ةدقاا
 امةدحالام راوفر ادافدلات ألعتملا ل>الا لول نع كا أامو ل عام مدآنيااي

 اورع نمنبأ قاف الاارك-لو ىارءل|اورعنيذلا كول ني !مباعبكمو ابار ظانتنأو رارق
 اونام مهءقنامو هوع .افءانفلاىدانم مهادانو هول اداب اذملا ىعاد مداعد نام -ارخدال,و تاهفصأ

 تاسنالاهذه بوت والا لفسأ قو اوددعو اوعجام مهنءدرالو اود.شو

 ةئا شو. لاورك اسعلااودح# ثا نءاوكحح ل هاقرغ » اودمدو لا للا :ب نيذلا نبأ

 اوناكام مهناك دالءلااوكرت ه« موتوص» عانملا ةرساك النبأ ٠ اوفاهف هلالاربد_ةت لذ نم
 كردأو ل تلاها رق نمانذود ءاعام تلا مث مب ,ظعرمالامةا دقا هللاو لاقو ىدومرممالا لكم :
 ااا مالكملا نعت ةكسف ا.هلادا زروُس

 ىدومريمالا نأ دمعسلا كلا ااهأ ىنغابتلاق 4ةثامسلادهنوع.سلاو ةئلاشثل ا ةلمالا تناك اسإف
 موبلك :هاس كب ررمأن عو هالأعب .ذدلا بك تذامد1نباايابوتن َمه-ةدجوف ثااشلا والان ةأند

 بر ىدينبد تاوملادرأ دمّوساو داعملا موا دازلامدقف ضارو مناقل دب تنأو ضام لرعنم

 تاس , الاهذه بوةكمح والا لفسأ قو داعلا

 هرم ال داءّدسأش ددملاو جئرلاو 8 اربتو ىدتعاو | دنهو أ دذس » اهريمأدالءاارعىذلا نبأ

 اريل دا ىتات تأ تامه # هريس3قاعاري_خراظ 1 اريكدتو طن أ 1 بونلاو

 أرعام هرم هق نم خا هاندا اود نوذم لاس رنه هتهذ#

 كلالوم كلهعمكمدآنبااب هءاعاب وكم ىأر هعدارلا رالانماند ادب د_ثءاكن ىنوم ريمال اىكف

 كيلاناو كمان أ كنرمتالمدآنبااي تومعالَكث[ كلا جوأأ مود لك كرفر ع ىف صن اغتنأو

 كدفمالا ىضع موب نهام دعاص ْك ةّدكىلعو دصارمكل توما نأ لءاو ات الفغوهءهاملاتاعاسو

 تعمضو 27 ادع لوط تيل سدو كد ى :اكذه] دعّرسأو «ةهع م نمرد> افءاسم اسمر احا مد

 تونك ل تسكا اندلااقا توءثايتدال سل ىلا ااا كوك قب دو ىلاةمعمءأف كئاندات
 تاس.الاذهايوت :كمحوالالفسأ ف ىأرو

 اهونكس نمنوصخلا لهأ نبأ لدع ماه هه كر 8 اهانو ىرذلا سس أن م نبأ

 ىل_.ةربارسل ا لك اق> هءف « موءاانةرروفلا اووهدأ « كوت ىدايصلاٌكنَت نع مهلك

 الهأةما اركءاللا ارامودو « ىلاتهلالاىوس ىتدب سدأ

 ركسعلا ىلا لدوالف هيذءعنين ين دلاروص دقو لا قو نم لزنو هلك ك لذ بتكو ىسو مري هالا لك.

 ” ايماثأ



 ىنادسال تاقو ىدو:-وانأ نا مءاس ىلع لج نملّوأ تاكو ىلاعت هللاءاضقان.فىلف:ةثااسثلامونلا ١
 بتات هئارينو مظعاا ل. !هناكز ريدة هباذاو طاب رمدلا لاتقبل طأو مهباازربأ ىت>مكةطاوماومزلا |

 تا. ةمءاظع ةرمص ىلع خ رصو ىران ىلع همم ءتلغقرات نمباعش ىنامزو لدقأف عفترم هناخدو

 انا حو دحأو هلت ا: ءاعاول مك هياكك أرمأ م لاءلا هنوص] تزخ_هاو ىلع تقيطناءاودأ انأاس م

 تءاتورطة::نأ سوما !تداكو نادل ا العو ناري: | تءفتراو ضد ىلع اذدمعن خ رصو م-مياع

 ى> طاب رعدلا لت اقأ انأو ىرما اف لئاة:شسو>ولاوءاوملاف لئاةتر ويطااتراصو قاس ىبءبرملا

 ىنامعأ

 تءقوونجلا ىلع نملاو سنالا لءسذالات مغ مهذلا سف! مظءلارابجلااةهاوذة ناهس |
 الامشوان.؟ مو شوحولاوا:_ثو.ح ىلعرك ادعلا تاو ةمءنغناءرا سلا ذل و ةعزمل انك
 هو-و فاجأ, برضت ةرانواهريقانعهراتواممااغ؟ةران موق اراصنأ ف طغت انور قوفرومطااو

 7 وذء"ضرالا <> ويلء موةاارُثآ أراص ى- لاحرلا س رخ_ةةولو.دنا شمت شو>ولاوموتلا

 اكتعقو دقو ىنةدل ىتدر هم أ ةثالث ةرهسم ىجهءتْو طام رمدلا ىدابأ نيب ن مترظنان |امأو ل ضلا
 ساخضااةليدمةباكحإلا حاملامالك!نعتتكسف حايصلادازروم كردأو « ىنورت
 ىفىذلا ىملان أ ديهسلا كما اهيأ ىتءانتلاق 4( ةّيامسلا اهب نوءمسااو ةيئاثلاةل الا تناك اءاف ١
 ةنيدمىلاة]_هكوملا قدرطلا نبأ هلاولاق دومءل! ىف ند« نأ ىلا اس4 وأن مهتءاكح م !ىكحام دوهعلا
 فرءدالو داو بابا,ممرهافءالابأب نوريشعو هسا مدد وانس اذاو ةدملا قد رطل اماراسأو سامفلا

 هللا ى:حاصو ىرئا شعت مز ماو ىدو:-و ىلا كتل انو تفع-:> كلذد_ه.م هتدمعأو

 دكيعأ شااو ىبمو مري هالا لزنو موقلالْزْنَف با اقف بصدن دحوأ ل_ه- نمةعطق هناك اهروسورثأ هل ْ

 ف. نااطان ىدومرتمالا لة كلذ ىلااولل صد لذالم.سامئاو د وأ اناباجلاوةردتأ اود اود مدلا ظ
 رع ارعمالا هللا طدأ با اطل ةؤ هذه لدن ناب اسك فهن نأ دمالف هني دا !هذهلوتد ىف ةلوحلا
 ريمالارمأ كلذ د_:«فلاتا مق لوخدل اوال !لودول|ىفىلاعت هلئاءام نادل. اري دنو ةثالثوأ نيمو
 قرص عضو هوأ بان رثأ ىلع عاطب هل« هد !لو-فوطد والحب كرينأ هناءاغضعب ىءومم
 !. رد الورمسأ ادهامس 6 أملي نيموا 4و -راسو هناملغ ضع بكر ةنولزات هقمهىذلاناكملأ
 اهم ل اتمثا ةءافتراوا وطن هىأراسا شوه دموهو هءا تأ ىلع فرمشأ ثناثا |موءلا ناك املف
 لمءنيتلاطذ_نأ ىموهريمالات ا مث هش ن ولزان متنا ىذلاعضوملااذ_هاميف عضو منوه ناريمألا
 رث هني دمأ اوأر لء1+١تاذاوعاطامافاماع فرش هو هواهان اة ملء ىلعأو طعدو روصلا دمع يشلاو
 تارءئماهراصنأو تاب راحادرامأو تارماعادرو دو ةءهنازاوباءقو :ءااعاهروصقاهنم مظعأ نو.علا

 اهتاه-ىف موملارفصد سن أ الوابف سحالو دماحن مل اخ ةعمتم با وبأب ذب دم شو تاعثأب اضاف
 ريمالا فد رفا مق ناكن م ىلع كس راهءراودواري-اوف ف تارغلا ذي واهتاصرعىفريطاا موكو

 روهدإاهريغتال ن منا هسلاتو ناطقلاو لدالانءامءارخو ناكساانماهوملت ىلع م د ىعو
 ةم.ساهيفأذاو ةود ىلا ةتافتلا نم تناحذا لوز ءهنلاعمس وهام: ..ف هنردقن ىاذنا قااخ نامزالأو
 أرقت نأ مآ دب وتكمةثوة>٠ ىهاذافا مان ف د_هءلانمح ولت ىهو ضردالا ماخرلان م حاول
 5 بوتكمراص,الاىوذلزح. زوراءغاو اظظءوام.فاذاخاه اردواهلم ةردوملار_,عايشلا مه ةزغا تأ 0

 كماوعأو كنة. هزعْ:هلادقْك مامأو هرمأ نعد ةغأام مدآن يان ىنانورلا قلاب لوالا حوال ىلا
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 ظ ظ 1 د
 . كمنص.ه.اعنيعتستو كءمنولتاةدنملاةدرمنافَكءاعر دةءالُكءااراسوهناف ماظل ارعلا اذه
 رجالا ءةءلا نصل اهنوذءي كلذ ىف كب ررواشت نأ باوصلاو كرم هذب و هءاع كل: يهد هنافد د. ىذلا
 هّدع اسو ه-:قو نمثل أراس كلذ دهن الفالاو هلئ|ةذهلتاَدنأ كءاعراش | نان هاوس نوكم ام عو“تو

 ارمش لرةءو كس لءجوا داس هلرتخو حئابذللا ذونابرتا|درقنأد».همنص ىلع لخدو
 اكرمال عئاط ىنافرمأف « اكريصنا بلاط ىنأ براي« اكرم موري ن اء ءاهو اكردق, فراغ ىنا براد

 فوج ىانأتلخدف عمه هلر> نمو دوهلا دمع زيشالدوم_لا ىف «ة_صن ىذلات هر فعلا كلذ ىلاق م
 ارهش لوقأ تاء>ونام.اسرعأب ىماةها مد ءو ىلع هلو ىله+ نم عدلا

 فاطامخ هذه حورال ىنثاو « فاز ىناف قرح درتناو » فراعرمأ لكب ىنفالو فئات هنمت سلق ان
 يضداملفهتلث اهم ىلعو مالسلا هءاع هللا ىن نامءاس ب رتح ىلع مزءو ه.13 ىوق هل ىلاوج كمل | عمساءاف
 كتث د هتالوسرلا عمد لوقب وهدد لس راواهمنشاد رهيلعدرواهنج وأب ريض هنريض نا ..1 لوس

 نامياسىلا لوسرلا ع.بر مم كءااريسأن أاما اوىلاربس نأ اماف لاوقالاروزب ىن د ءونأ ىنام الاي ف:
 هتعزعتراثو هتءامقتعات كلذ ن امماس هللا ىث عوء1 .1ذ هل لص>امو هرهأ نمناك ام عدمت هاعأو
 عم<نأن ملاك لم طاررم دلاهرب زورعأو ماو اوربطااو شو>ولاو سذالاو نا نهر اسعزوجو
 هرك اسععم نأ امخ .رب نب ف هآرمأو فل فاأ ةئاؤس نيطامشا ا نم هل عمم ناكم لك نم ند أ: درم
 نمل |نههدو:-ووه بكروحالسااوةددلا دعأو نو دن زيوأ فل [ف أ ممتدع تناكف سثالا نم
 هتءاس لزن ىت> ةرئاس طاسلا تحت نم شو>ولاو ةرئاطه_.أر قوقريطااو ط اسل | ىلع سذالاو

 حاسيملامااك-لانعتتكسف حامصاادازرهش كردأوه دونملابضرالا'المدقو هتريز< طاحأو 202
 لاقتيرفملاناد.ءسلا كمل ااهمأ ىنذل» ثلاق (ةثامسجلا دعت وعمسلاو هيدا ةلءللا تناك اذ) 1

 ددراف توت أد قانأ اهدأ لود اذكام ىلا لسرأ ةريز+لا لوح هثو. مالا ه.لع هللا نام ماس ىبن لزتأسأ ظ
 ىجوزودو.ءللادحاولادمعاو ل م:صرسآ او ىتااسربرقأو ىعاط تحت ل دافالاو لزن امك سفن نع ١
 ناككلذ تاق ن اف هنلا ىن تاهءاسن أد هشأو هنناالا هل الن أ دمشأ كلءم نمو تنأ لو لال اكمام ْ
 2 رلارعأ ىلا.عنو كرام هلا ناف ةريز لا هه ىف ىتم كن: كن الف تدب ناو ةهال اون امالا كل ١
 ىن ةلاس رهغلب ولوس رااةءامق د اريغل لاك: 21 ريع كل هحأو طاسدلاب كءلا م2 نأاد رم اف ىعاطت ا
1 

, 
 نيذلا نا نمهل عج و هضرأ لهأ ىلا ل رأ كلا انا غِباول اهياعدرو ناءءاس ىلا لوسرلاداعف

 لاءملا سرور اك. ارئاز دى نيذلا نيطام_ثلاو ةدرا | نم مه ريغ مهمل مضو فلأ فاأ هدي تدحاوفاك ١
 هدو وح مدر هناثمالساا هلع أمءأس هل !ىذ اماومماءاهقرفوح السلا شارخ جتفوهرك اسعز ود م ْ

 اهرمأو باز !ىفنوك-:تاروءطا ارمأو مها ءو مولا نبع ىلع نيرطش مسقنت نأ شوحولارمأو

 سرتف:نأ شوحولاربأوا-متفجأب مةدودجو برضتن أو اه :ريقانع م_ممعأ فطخت نأ للا د_:ه
 [اهدرمرمرا أ نمأرب ريع هل بصن هللا ىن نامءل نأ ميدلت اىناب كالو هلل هعاطااو عم هلااول ف مكومش

 ىعانالاو شو -ولاو هراسسد ىلع نلا كوم هو هن.ع ىلع سذالا كوامورسدالا ىناسملا ىلع طابرمدلا ا
 .قءالءلاانب عقوو نيموب:دمةعساو ضرأ ىف هعمانب راو ودحأو هفحز ايل اوفدز مم هماماتابدملاو

 ورمل
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 ىلع لك أدقابياع ىوةكمرمرملا نم م ا مضل ماا و 0 هو |

 لع علا وركسا راسو: دان رشق ند مدخأا لوري رخ حولك كلذ ىمومريمالا تكسو 1 روقلاو سامبرالاو :كسو اسندلااوقراف مهاك نم:» .هلاماس الم فنا وروءأ كلم فلا ةدئاسما هذه ظ

 اورظنفة, .لاعهم ءارب مهاذأو هثل أنو + :أنو هلأ م ودلا كلذ ذم ىت- قد رطاا ىلعم 4ديموةامادمملا ا ْ
 12 نوت راع ا ةناجب يعز لد أل قدما خا ماعاذافامملا 0

 رودي هنا سرافلا ف؟ كرفاف سائقا هذ. دم ىلاةل_دوما قدرطلا فرعتالتنك ناىلا لداولااهمأ
 "ا . دم ىلا كإ دونا مناف جرح الو ك ,اءفوخالو اوكا اما فقو ةه-ىأف فتن م

 اءلامالكلانعت تكشف حامصلادازرهشكردأو
 ا.1ىدومريمالان أد .هسا كما ااهمأ ىنغلب تلاق ( هئاهللادع» نيعيسلل ةمدوملاةل مالا تن اك املف

 اوراسوأمقم وقلاهحوتت :اييةاون اكىتلا ةهملاريغىلاهحوتو ىطانلناقربلا هناكراد سرافا|فك كرف 5

 مهامئر مقود _هعبادالب :أوهطق ىدح ملم ءاوم-همون ني رئاساولازب لوادو ك-! ف ةقرقس د رط ىهاذأف 5 ن

 هلو هطداىلا ضرالا ف ص" اغصخت هسءفودوسالاو ولع | ع نددوم» :م_هاذاومانالا نم امون نورباس ٍ

 هلو تاةئامهيف عامسلا ىدب ”كنادب ونيممد "الاىدن' اك اهنهناديدا ؛ أعم رأو تامم اع ناسا | ||

 امم ولي دهفلا نيعك هت محفل نيع هلو نأيرجام ناك نان علو لست نانذ ا هاكمسألا 1

 ةماعلا موب ىلا لالا باذعلاو مظ» ءااءألإ اليلاا ذ م ىلع كبرنا« ىداذبو لدوطدوسأر دوران ءااررش د

 ديعزيشلل :هومريمالا لاةؤ نين ر اداولوو هتفدن ءاوأراملا نه ديأو مو ةعتنراطموتلا هب اعام 1و ْ

 ىلع ملطت كل ءأوورع نع دك ل لق ع نعت اوهنهندألا ًةةوهام ىردأ ال لانا ذهامدعدأا

 مآ ريغ نعو -:ع فو ةكم هنافاوف اال لاق «:م فا اناريمالا هللا دايودأ اد. .ءامشلا لاف ريش

 ار_هف كإء-ىذلااموْكن 1 امو كهءاام صذشللااهيأ هل لاقو دههأ| شأا هنمان دف هءؤوهامب

 نوةكمانأو شالا نب سهاد ىف“ أونلان هتدرقعى :انأنأ امأه] لا ةفروصلا هزه ىلع ناكملا

 37 ادودكأ ادع .عايشأب ىسومريمالا لال + وزع هللاءا سام ىلا ب دءمور دق, سوي همظعل ايان وه

 ضأ ناك هنا كلذو .ع ردح نا تيرقملا أ لاذ كلذ نع هل اسذدومعلا اذه ىف هنيفمبنسام ١

 .افعر دةلا لاب رمهلا كوملم نم كلم ةدامعن تاكو هبالكومت.كورجالا ققعلا نمممص سيانادالوأ
 ادلى وعد نوم هدي و ضو ءسلااب هيدي نيب تورد فا[ فلا ناحلا ار اشعنمدوةءرطخلا

 تا ا نءذاصع مواكاوناكو مهترمأ اذأ وق نون»» .ةد ىعاطو ىرمأ تحت هنوءرطن نيذلا ناملاناكو

 كلذ يت كاملا كلذ | تذاكو مهانأو مهرمكاف نصل! فوج ىف لخدأث :كومالسل ااماعدوادننأ
 ١ ]نع تاناجلازر لهآ نا أت دا ع ىلع ةكم منه هأ دودعسأ اةريثكت أ اكومنملا
 قيتعلاكمنصرسك اوُكَْنن ىتدوزو لوماهبأىلا لسرأف مالا هءلعناءءلساا متةصوق لاكو
 تنأناوأ :ءاعامُل اعوان !ام كل ناك كلذ وم تلعذ تنأناق هللا ىأ نامءاسن اوهسناالا هلاال نأد مشا ١ء

 "؟ةلءرو م كاريس ف وسفايام ءاد تول س لاواباو> لاو ءءأل دءّ-أك اومكلَدَق 42 اطالدون< َكَنتأ تسبأ

 ا اعنا ءاس لوسرهءاحا هلق ىضذمىذلا س مالاك كرذتو افلا

 ىدنضرسل [نآوىذناتلطن لسر أ هنافدو اد نين امما-ه .مأىنولوةتاذام هئارزول لات مم ربكستو
 اطسو ىف تنأر كل ذكي لفي نأ ناميلسر دقي لدم ظءلأ «ال مبا اولا قف هنيد ىف لدأ نأو مق
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 ةيعزيشلان اديمسلا كللاابيأ يمان تلات( ل هس اأو ةعساتلاةل تن كنج
 ىرئاعريتعاناك- ما اذد ىلا لماولااهيأدءدامأ وألا فاب وتكم هد: ىأرد :رك ذامأرقامإ دعما

 اهنافاوذ مورخزو اهرورغواجن ا: يواهروزوأمتنب زوامن :دلاررتغتالو نان دا قراوطوتامزلاثدا ده نه

 اهم "املا املا -وم هانا نادم اك ىففريءّئسا أ نمراعملا ل 1 ًارةرادَّر_ماهروم هأةرادغةراكم ةقالم

 ىئتالفا يندلا تاكصذوق تامل ىلا نآ ال1 ناط ثلا اوفو ءاماث" | مااا هم_سحي ههقي بأرس

 نهانا, قامت ةالواسملا.حىفمقتالامباعهرومأ ف لوعو اماادغ :ةسانمنوذتا.نافاويلا الواب

 نوم ”راك,أدهاون كولا تاني نمتنب فلأ تح قزتوراد فرج |ناص> فالآة رأت ك1ه ين اف : اف

 ”مجورارسالاو لاما مم سالم ازهعلاب نق ثادعو نس اوعلا ثودألا مهناكدلو فاأ تقزرو 0

 مذاهاشب لزن ىتحرعشأ لف لاوزالا وودي م, هناانأ ىناظناكوراطقالا كول«: ءزدت»املاومالا نم
 لافطالاوراذصااوراكلا ىةمو تارماعلارودلا برذيو لزانا !نش -ومو تاعاجلاقرةموتازالا
 تاوهسأابر نيملاعلا ر ك>اس لزب ىو نينممطمرصقلا| ذه ىفاذ كربدقو تاهءالاونادلولاو
 517 ريثك ةعابجات مىقىد>تاذثا مون لك انمتوع راصف نيءلا ولا ةعداتم لو نيضرالاو

 1 فانت «نأ هترمأوامت اك تريم 3 ةرغأامان أ ارب واذن ل-دقوأت 1 دل_-تددقءازفلاتدأر

 دقورو.قااو حاولالاو باوبالا« ذه ىلع ةرطسمراكريلابا امد دقو تاراستع ءالاو ظءاوااوراعثالا
 نأ مهترمأف دادشدعاو هوذا دح فود هسو دارزأو حامر 35د -لهأ نانع فل ف لأ شدد ىلناك

 لو.دنااو هك ربو تالث اهلا لامر اواستو تارا لا فوم_تلااوداةدءوتاغبا سلا عوردلااو سلب

 لهر ؟ اهلاو دول ارشاعماب تاق تاوملاو ضرالا برنيملاعلا بر ك- ا .لزناإف تان ؤاضصلا

 برا فدك اولاقو كلذن ءدوئ1أورك اعااتزةقرد املا كي نس لزاما اوهنكن أن وردَعَت

 انلا ىشو لاومال لاو ريض> أ مك تالة باوب هل سدا ىذلا نامأ !بحاص ب حاج هن عسب ل ند

 ءاضيملا ةضفلان م اهلثمورهوداوردلا فان مأاهفورجالاتهذلان مراطنق فا | سد لكى بح
 نورد: لهم ل تاقىد نيو لاما اورمض- أ اسف تا ذاول خةضرالا لولما. مع زك. ىتاارثاخدلاو
 لمار يونا ذ لع اور 1: هشيعأادكاواموأ مىلاورتشتوأ ناك لاومالاه ام ىنومةت نأ

 نع تاأسناو ى رضى كو جور ذأ ى>ءال. || ار ءاضةلا ىلع هني تري_-عوردقلاو ءاضوال

 تاسالاهذهاضدأ ب وتكمسوالا كاذ فو ربك الاداعنب دادش نب شوك ىناف ىم«أ
 رولا كه« ىذلاداد- ثنياانأف « ناثد_حلاو ماي الا لقتو #* ىامزلوطستورت

 ناند_ءىلامهه نم 0 « اهرسأ, باعماارمزلا لثناد « ناكم لكك اهعجأ ضرالاو
 ديف لفاخاو لئا.ةلاىرأو « ىناطام نم ضرالا ردا ناتو« اهك ولم لذا رع قتل

 0 افا[ زغاوضلاقوذ م ىركسءةدعش:أرتيكراذاوه ىثاث اواهأودالءلاىرأو
 لك ىلاعىدفأنأ تسريع را # نامزلا تثاونل هفرح دو ههدعر ماع سلالاماتكلا
 ناوخالان م اذأ د .ولا انآ « هدارمذا فن ىوس هلالاىلأو « نا.دالا نءني» ىلا كور

 ,ةمدقام عمج ت قاد ةاو * ناو-هرادل تع متاقتف 5 رول زملا ولا ةانأو

 راثدملاقراوطتندهرذ-او م افش ىلع نوكتت نأ سنبأيراق « ىناجلاتنكو هينيهزلاانأف
 صقلاجا اون نوذوط» مها منوف لاق موقل ا عواصم نه ىأر اما هاء شع ىدى ا

 ظ نولمأت.و
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 4 لاَقو :ريمألا جأ» و5 هرقأ له د+ عل |دءع 0 ىو ىفان وداي كر مرسلا ا |:

 وهور عش هم ءؤاذأفو أ أردو لد 3 ارفسا| اذه ان ال3١ كف هللا لرابأر قاوم دقت ١

 ريد ى- ملم هفرصتلاف 0 اوعزن ىذلا كلا ىلع كس 5 اوهت_دامد هد مده ارثموق

 أوهجام نرخ | ىفاوهء-ّضو »* م-هقر و توم م هدارأ 01 ونجا ىرثاا ىفةداسن#

 اوهح رهعرسأو < رثسدأ د مكاح راوط»ا6 0 ْ

 نمريهفةريعقلا لتدهنا لاو زالنقاسلا يملا هقئالا لااللاقو هءلع ىدغ ىد> ى ءوهريمالا كف ا

 ريمالا لا ةفةيوتكم تامأ ىناث ءلاباملا ىلعاذاو ل.ئاقلاو رو صل نم همقام ار ا ا
 ىهاذافأرقومدقتفأر واو ا 0

 تءزص مهري ةامىلار اظناف 5 0 5 أولزناهماق ,ة رشم مكح ١

 اواكراو لاذ ظ-اوةاشو أاومج هلام لك اومسات ه اولزن م-همذأو هرلا داو

 اولك أ د3 تارغلا ىفاودكصأف « اواكأ مكوةمعئاوسالمك ١
 ها اوملم انج مافعرالانقلش ده لات مموج وف ابتدأ ترفساوادب داك سسوس ١

 ه.قهطسو فوتار ةقم هن اهد وتاث>وههرودناطةااو لهالام دعو ناكد ١ نمال_تدقوهاذاف

 1 بيلج رشا ذاوررمتلا كاتيا سو دريد ألا :دق لاق نام رااهبااو-وءاوملاىفةقهاشةءلاع |
 تاسالا» له هءاع س هوقذم مأاخ :رااي /

 تيرشدقمكو تاك ادقمكو « تانئاكل!نمتدهثشدقمكو «ت تفدق مكو تف قود ق كف
 تاعئنامىرتنوص>نممكو » تدهن دقمكو ترعأدق مكو ٠ تادناذلانهتءيسدقمأو
 قتددعت ىل ه4 نكحاو 5 تاءئاءلا ىل_- اهتم تئمسو امتشتف مع اّترصاغ

 تاءأاس 5ك ا 0 ه لدق 3 ىدفلا اذان كسا بمانط و تادءئاف تدغ ىنام|لوصح

 ةأء ءلل مدع تنأو كد 1 #« ى رجا لاهم .للقامعف ْ

 نم ريماس لد:فلا بدن نم ناونأةمئاست اهلا ذامةءتل |نماند م هءمنمو ىسوم ريمألا كنف ةلا

 هذه لؤالا ب ال اىلءبوتكمر هاودلاعاونأن منداسءملار ةءصرم ةضفلاسك او كر ةيكوكهتهذلا

 ىراج ىرولا ىف يو ءانعقلاب لد 0 .ركدتفا تان تك كرك تايالا

 ةأدر-- ودعأالو رقتسأال 5 ىراضلا مْ ضلالذ ؛؟ىاج ىجحأ ءاطدت ءموارو ريمه تنل انا ,

 ىراسلا لاغنا مءاظعلاهلالا نم ةرد-هم رادقأب تيمر ىتح هم راذ |!ىف تءقاأولو هيلع اه#
 تءفن متع ىتاا ىدون>الو « ىراث كا ىعع هوفد قطأملف 5 لة ىلء امو: :©قومتاكنا

 راسعأو رسنف ةشلات2# هه رفسىلع بوددم ىرع لوطو ىراحالو ىلقددص شغل
 د در فتم هللا قلت ضر عمودو #* راهو لامي كورا 3و «ةلماكه ملا لاق كلريغا تد ,

 زاملاو له الاباعامذ ىلار ظناو اهنيزب ايندلا كتر_ءتالف < راب ماوحأو ما )ا

 بهية ىارقةمقلا لهدف هلق هءلع دع يت ادب دشءاكم كب تاءالاه ذه ىببوهريمالا عمماسأ
 بوتكمه.فاذاثد | ا هايل نع .ىأادن دلل نم حول“ .اءورظ ةذأ لت اهالبوطأ
 ةزهلا ىذ هللا سد _-أاوذكح هل نك لو دأو ودليل ىلا م دعا ديالا ىدبالا ئادلاهللا -

 َح املا مزاكلا ن ءتتكس حاءسملادازر وش  كردأو « توويالوذلا ىلا مساب توربشل
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 ا تلطئامعم ةاهّثلا هد - همك: ءوهانر سن ىذل ليحل ذه ىلا نرذلادال,نم تك نأ ىموعملا

 ٠ انف تقوس دنا ىلاظاب لاقو هىأر ن.ئمونم اريمأ بوصت س أف لد لا | ذوب هّتءالوونآن م لصتمريلاناف

 نم هدب رئام لكوءانم.ملاهيارلاكلورمالا اذه قر يصت نب ىموه ىلا كوسرت نأ نوك-:نأ درأوهت 1

 أ هلناَد ريىلع هل لاق نين هوئماريمأ اب هما اركوا ء-لاتكلهأ ىف كَتةءاخانأو ك]ذريغو أهاحوأ لام

ىف هن ةانرب زعلادمع هم الأنا هلا :ك,نأرم أ ُمهنوعو ىل عت
 أ تالت هيئات سوم ىلا اياتكورمصم 

 ا .ةلدألاههمذ_*أيودالبلا ىلعه دلو فاذقساو هسفنب ةم هتاف !امقا.ةلا باط ىريسلابهرمأب برغلا

 | ىلااءواسو نيب اكل مخ م ةعح هتالوةرتذ كلذ ف «ةهانالو لاجرلا نمرثكةسءلو لاسملا فني و
 أ لاحرلاو باعتلاو لارمالاءاطعأ قانا مهسأر ىلء تاب ءارلابصنوةعرسلاب راو لوس بال

 ةةفذلاءاوحايرمأ وهةءرطقدلانا اوعااونو كمل
 بلاط هج وتو هيلا جات ام لكن م هتءد ىلع

 | رمه*بلطد

 ظ حاسملامالكلا نع تةكسف حامصلا د از رريُس لردع

 أ لهسنببااطنأد.عسأا كلاب ىتل تلاق 0 اهسؤخلا دعب ن ودسلاو همام لم ءالاتناك اماف)

 ظ هناعدم لل اودع أوريصمربمأ» اةاتةرصماولخ دنأىلا ماش :!!نمدالملا نوءطق هراحسأ اووهراس

 1 |0003 ناولسو ىت قعالا دلال ااد دعس ثدي عوذتم هتماقاةدمىفمارآ الا

 ١ لاقو ه- ًارىلعهعذوو هاذه« مهفودأر ةوهد- اقبالا هرانلم ينو افتر ملا

 ا "0 0عفال 1 ادرس هاو تاير ام ا 0

 1 |. ماك وراصلاوراققلاو ئرارلاب هسسوهو رت تان السرد

 ا اذاو همدب نيرضغ هراتمداي رمأف هدي رئام ىلا ل دشرب هناق هب كد ءاءؤاهراطقأو نيضرالاو اع امعو

يشا هل لاقو ىمومريمالاه اعل سف ناوعالاو نيؤسلا لوادت مره أ دقريمل مشو مشوه
 ٠ نادعدلار_.ءز

 | ىل ل .ةدقو ضرالا ك5. هقره ملأ لء ءاقاناواذكوا ذكر انرم أدقناو رمنب كلا اد_.عن ينمو ارعمأ الوم

 ا ريمالا اهم العا يشلا لاقف نيم اريمأ جا ءاضق ىف ةغر كل لوف تآقر طااودال- ١١كم فراعد:|

 نس 00 1 هم ميغا دمعي ةرعو قدرطلاهذهنا

 نم بر ةااباندالءو دهام لحر تنأو بن اجعو بئار غولاو ءلورإ ادشاهيةوايدماهاثمواب اهذروشأو

 / فاذق ”اف من لاقاهرب دن ن 2 ؟لمم ىف ماذقست نأ ب >اولاو ريغ ىف ىرا سذلا جرت اءرفّودملا

 ١ عس جى هوعواطد لدهوفلاالنأدون م ارمأو ادوع هءاعد أو هةك-امم ىف هنعاضوع نوره هدإو

 هلرهظأو ام ك الطن وام !>ام امد نسأ ملام اظءنوردمدلوناكو هوعاطأو هملاكا هو-ؤهب م-هرمأر ام

 1 ءاكور صل لاس ىلءوهور وأ ةمدرأة ريم ن ينم اريمأ ةحاح هيف ىذلا عضوملا نادوصلا دبع

 0 نينمؤ ريم أ بئانأب كد ةكربب كلذاذ ءاع نانو مدقلاقو نو. .عو بدع مقو اهم لصتتلزانم

 اذ هد هنينموااريمأ اب منهللأت اند .5 ضرالاه ذه ئنَطو كولاان هادحأ نأ ه5 لد ى ءومريمالا لاف

 1 مدقت لاسقةرمصقىلااول و نأ ىلا نر ئاساولازب لواور اسس كورلا نارأدهبردنكس الاكل ضرالا
 ْ لوصاا] د2“ سلا .ءمورمهةلا ىلا ىو مريمال امدقةقرب: :ءانا1هربعوه ىذلارم هقلااد_هىلاان

 1 ١ تاحردلا كاتو تاح ردو ةاءوط ناكر اهلواحوت ةمه دوق هيأب ىلا اوملسو ىت هبا أ ضاومنو

 ) ْ ةضفلاو بهذلاب ةشوقذمناط داو فوة دنلاو هل هرب ْل ىذلانزتلا | ماخرلا نهامهو نان 0
 7 نسب
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ك د_:ءومأنالا نمامونا سا تاكو نأو رم نبكلما .: ْ
 مهن تءقوؤ نيطال-_سلأو كولا |نمهتاود ربا

 هتناءاط ءأ أمو مالسأ |اماعدوادن نامءلساندءسرامتأاورك دو هفل انانأ !ممألا ثدح ىف ةثحامم ظ

 ناا:لبق ناكن مانعم«دقاولا وكلذري-غو شدولاوريطا او نملاو سنالا ف مك-لاو كلان مىلاعت

 مهبلع ماو صاصرلاب ماع كل. و سادفأ| ن مقا ىف نيطاءّشاأو ةدرملاو نملا نه ناك هنأ ] ١

 اءملامااكسلا نعت تكسف حامصلادازروش'لردأو « هام |
 د_يعةفيللنان أدمعسلاكمللا ا ويأ ىتلب تلاق (ةثامسجلا دعب نوتسلاو ةعباسلاةلمالا تناك الفل ٠

 كلان م هللا هاطعأ امو نا.,لءاندء_ساورك ذيو هتاو درباك أو هناوعأء مث دما1ناورمني كلا ١

 ساضأ| نم مق اوى نيطامشلاو هدراا ندكسن ناك هناىح د_أ هيلا لصن ملئ ىلا لدو هنا لاق ا

 هللا ىذارأ نم ضرأ ىلا عا رلا كلذ مههجوف عدرلا م_ماععلط نب رئاسساولازب لو دن لا د الو ىلا

 فرءردح مهذم رس و مم دج نم ثم مدل اياطس توه ةةءدل شود»و مهن 'اكداس> الا ةارعناولالا |

 ن4 بكرا لهأل |ةقمل_بو هيلع هلي !ىلص دان دس هثعن نعو مالس الند نعمه أسو نابدالا نم َ

 هنم جبر خف هرسكو دامصا اهءجرخ مال_سلا|ءمياعدوادنب نامملس تا هسباع مو: صدرم ساخن ا

 كلذ نمراص م هللاىنأب ةيودلا ةيوتلالوةءاركذماتوصاةءودقو امان اذعب ىدقاا قرزأ ناخد ا

 بكرا | لهأاماق م-هتمعأ نع باغ للا هسأر قلت ةةادنا لوومرظنملا لاه صخشناخدلا
 لاق كلذ نع هل اسو كلل ١ ىلا ل در عسر ف كاذ فاورك-ف» لف نادوسااامأو مي ولقملضت تداكف َ

 ص.درو مقامقأ|د ذ_هىف مهندم مباع بنطغاذادواد نبتامءاسن اكن يذلا نا نها هنأ لعادل

 جير ترسك اذاف تاقوالا بااغى مقام ةلاهذجم عاطف ةكم ااداصلا ىيراذافرصأا ف مهامزو مبلغ
 كلما دمع نم:مؤااريمأ بهدف هنلأ نان ةيوتلالوةد و بوتءةجنامءاسناهلابرطعو ىجاهتم

 تالذؤ رضع ن#؟ناكو امءظع كأم نامءلاس و أدقل هنا ناس لاقو مالكا اذ-هنمناورمنبا

 لّوالا مك-1لا لوقءق دصىلءلءادلاو هه ريخأاهةبلاطودص لاف ىناسيذلاةةباذلاسلحملا
 دمتم ك- كحاوةفال_كنانمق « هل هلالالاتذا نامءلسفو

 دبالاىلاه حاف كزءىنأ نمو « هتعاطب همرك انك عاطأنذ ظ

 كل ذيىلعردافكلا أنينمؤنا ريم ا له سن بلاطو لا ةقمقامَقلا» ذه نمأشىرأنأ ىهتشالىنا

 بتكرن ا١برعلادالب نماهب كَ أءناناورع نيزيزماا دمع كح أىلال -رأف كدالب ىف مي.قمتنأو
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 كاوجأرب كاس بلا لل ا ل و

 اعوام ىلهأ تس> 3و ىلصاوس ىف عئاضملا نم م ناك ام عج تنزخو ىلاب>أو ناعتأو ىلدأ :

 ١ ا اما و كوبا 2 04 /

 زاكملاب زكمتأانأو ل حلا كلذ س أر ىل ءريسأ ترمه ىناءاخوا مهليس لاح ىلاافرمصنأو اموءمناك
 ته ىلا هتءلب ل راه قو لهدا كلذ تت نه تح رخ دق هءحاذاو نيمالذلا نب ذهرمأ فرك فتأو

 سدضقل ارا رضو هيلا كلت ىلا تم دقق دش لكن مهتلاهصاخي يصلني نم لوو عددوهو هترسس

 حامملا مالك-لا نع تتاكسف حايصلادازروش ككرداو اه8نم ل<رلاتمرفاعءأر ىلع به نا

 دايدنسلان ادمه_بلاكلاااهمأ ىءابتلاق 4 ةئامسحلادع نوتسلاو ةسداسلاةلمالاتن اك اماف
 ل>رلاىلامدةةةلاتاهؤ نمل- رلاتقاأوه دب ناكىذل اسهذلا بيضا ايةمدللا برضا-[ىرخضا ١

 لءملااذه ىف قءفر ترمصتنأو كقرافأ تمعن اسال ةمدخل اهده نم كد دد ىلع ىص الشناك تء>-لاقو

 ىذلال_- ر | م-ميفاذاو م-مملا ترظذفانيلعاوامقأ موق“ اذاو للا كلذ فانرممو اه>رعو] تلقف

 اذكهام ىحاصأت هل تاقو «تفطلتو هل تردةعاو هلا تمدق:تة ىفراطو هفاتك ىلع ىناج ناك

 ذ داون ال هل تا ةةىرهظ ىلع مدس اندكاهأىذلا تنأل> راى لاف موبادكتأب ناوصالا لْغْعَت

 نأىلع |! ةنكاو هعم ىف _تأر ممسفا ديأ كلذ د»» ماك-:أال ىتكساورمال !ا ذوب لعىل نكر ل ىناف

 ىد وز ىتقلتف ىلزنمىلا ىباصوأ ىحل والا لثمىبراطو ىناجهنا 7 هرهظ ىنع هص-أالو هتلارذ ذأال

 مهرشاعةالوماوقالا ءالؤه عم كلذ دء٠ كدورخ نم سر |ىلتااقو همال-سااب ىةذهو ىلع تا سو

 ناىلتا اسقف موعمْك أ لاحن اكف.ك اه تاةذ ىلاءت شارك ذنواعنال ونيطامشا ان اوخام مناف

 هنمثيزخأ وام دنعام عسبج عسربت كنا ىف تام ثيح ىدنع ىأرلاو مهلثم لمعنالو مهنم نكي ل ىأ
 ىأدعةئنددملاهذ_هقانهدوعتلاب ةحاح ىل سلو ٌكءمريسأ اناوكلدأو كدال» ىلارفاست م عئاضو

 ةني دا كلت ن مرفام سادسا تقرتأ انأو ئذدع.أ.ش عشا |كلذ عاتم نم عسأ ترص كلذ دنعف ىلإ و

 ادد اورك_س افاكرم مهللاو دحيلورفسأااو دارأ دق ةذد دا ا هعاماذاو د انا امتيمق هعمرمسأو

 ناك امعممج و ىتجوزتازن ماهماسةنةرحالا مهمل تعدو موعمتدرغك افةريبك اكرم مهاوهزدو

 نءوةرب زحجىلاةربزج نمرهأا ىف نب رئاس لزن لوانرسو تاراقعأ أو كالمالااذكر بو برا قانعم

ىرادت محو ىتر احتادخد مداد ل دمىلاته>ونو يمناك ام عجبا |اتاقنو ىرخأ
 تل اقو 

 ٠ مسهتريخأو مااسإق يمءاحرا اوهطقىد همن سدءواءءساهو ددوف ةعباسلاةرفساا ىف مونع

 ةمالسلاب ىنو:د دقواريبك ادعرمالا كلذ نمنوم هت مهأك اوراص ل ىزح امو ىرمأ ن هناك ام ع.

 تارفس هد اغىهىا|ةعباسلاةرفسلاهذ_هدورعلاوربلا قرفسلانعىلاعت هللا ىلا تن ىن|

 دايد:سال ىربلادأب دذسلا لاذ ى :رمأ ن مناك امو ىل عقوامو ىىرح امىرإب دايدنس ابمظن اف ىلا ط وأو

 طسد عمد دو مزةرمدنع ىاولار» لو كه ق ىنمناك اعىجبد_خ او هل كءلع هللأي ىرخأ]
 رو كل أر

 "كودو روءةلارمعموروصقلا برو تاعامجلا قرفمو تاذالامذاهم_هانأنأىلا امدناو

 توءعالئ دا ىلا ن اده سو ننانلا

 4 مالسلاو ةالصلا«ءاعتامماسد هع نم مقامةلا ف نينو »ملا نيطا.شلاو نا نأش ىف ةءاكح

 هبعىم«ءافالنأنمكممماشلا شهد ناوالاورصءلافااسوتامزل ا مدق ىف ناك هنااضدأ ىنءل و

 لذا ظ ّْ



 ا ا ا
 لايك ام ال سورا و اي ,
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 لهذ مالا. ذم لع الهام رهماد- هذ مهارات: تل اننا ردا د نانا 8

 نمثلا فاهت دايز نأو أه ى اء تا اوت مشا اهايفع اناوري فتور ان ١ ١

 هامةدأب يامإلا ع رأى دلوأ لاف دد : ربأم ل ءفاق كرمأر مالا ىدساب هل تاق كلاوعسنف 1

 كلذ رة هناماعرمأ كلذ دنعف نمثا !تنعم وَ هب مند] تاقق راع املا هرف ىطعأ ام قوفامهذراشد ا

 ىلرم او بطلا كلذ نم عم ىل 1- ءوانسا ف هدد ىلا هعم تعز ى ١ مث ماوس لادا /

 سل لاق لا ءلومادأت دمدعبو هح أت ق0 ىف :اطصارديد لاش ملعلاقورابق لالا در 1

 تعقد ىل ذأ ءاىللا ةذرمالا كلاذاموهل تاقف همف ىتعواطت ناى-متشأو ملا ءاعضرغأىناىدلوا»

 رع "دك امال لكتشلا ةغ راف نمملا ريشه تي فرن عورك ةاو |سدأو ن_.لاربمك الحر '

 ىذد هكاع امو ىذا :عوهام عج ل ك-امأ ىنا مئاندالب ىف نعمدعتتوكلاه-و زأنأد رأفلامجو

 كل هلوقأ ىذلا ىف ىدلواد ىنعطأ ىأ لاف ملكت : ل وتكسىماقم موق:تنأو اريمآ السر تمت ىناق

 ريصن يك! هوهامو ىذد ىامم.جو ىدلو لد م ىتو ىفنا كك ةدو رى هطأ نان ريما كال ىدارعت اذ ٠

 مود. رثام هي ل فاق لد, تكل اما هود كءنعال دال. ىلا 2مم ة-سلاوةراستل ات درأ ناو كل 1

 الر ىأرىل قس لوهريثك الاودأ تدم اًتانأو ىدلا العا مالا يشلا معاد تاودل تلةفءراتخم

 هورمودح ًافدوهُتلاو ىذاقلار انممسأب هناملغ: كلامك دل ع د ربأم ع-هجح ىف كرمأر مالا ف ةفرعم 1

 دقن لاسجلاو نسله: اغا رفا مباع كفار اريل أاحرفو ةءافعةواواما لعوهستفنأ ىف -وزو 1[

 ىتلاةنم ىلا ارهاواودوةعلاو غاد1 او نداعملاو لال اوىللا عاوفأ نم ريسثك ئناعلعو لادتعاو ٍإ

 اننوبةمدلا تعقوو ىنأ: تا! ماع تاذدام اذ اْمءىل عدس أر دةءالو بهذلا ن نهفو)' ؟الا ف ولأ اهتوق

 5 زو ىل )أمت هللا هج حر ىلااهدلاو ىنوف دقو حارمشن الاو سن اللا باغ ىفانأو نامزلا نمةدماوءمتقأو

 راصتلا ىنالوو ىمدخ ىف ىدد تحتو ىن اءاغ هناماغ ع.ءجراصو هعمناك ام ىلع ىدب تعضوو هانفد

 املذ ناكمىفانأت رصو موةعش هنال هنذاو هدر هعالا ايش مهممدسأ ذخأب الو مدرع ريكا ناكهناف تبرم

 نانعىلااهبنو ريطب ةض-أ مهر وظتف رمد لكى مهتلاح باقذت مهت دج وةنيدملا ل: لهأتطلامت
 لاس أر هشلا سأرءاحاذا سفن ىف تاقفءاسنل او لافط الار._غ ب دملا ك7 ىنا فاه ىسبالو ءاودل
 تياقناو مهاولأ تريختر مشل كلذ سارءاحا املف نودو را نلامود ىنوام< مهاعاف م,مهاد_دأ
 ىللاقف ؟همدوعأو جر فتى مىنام تن أك اعدتتابمأتاقورهتمدحاو نار ل ْ
 و ءا اوفا ف ىنراطف هي تقلعتو مقفاو دقو تاب ىلع من أى هيلع ل تادتأ لزأ لف نكعال ْئشأ د

 انك | ىلءانأو لج رثثالذ ىلار /اط لزب لو ىنا تأ ن مالو ىن :اماغنمالو شيره ضأن | :
 هنن دجلاو هللا ناهس تادو كلذن هتءقتف كالفالا همقىف كالمالا جيبست نءو«فوجلا ف ىنالعىع

 دقو لاع ل.> ىلع ىنوتلأوا هرججاولزخذم عقر تنك ءامملا نمهران نرخ ىح جيبستلا دسأ '

 ياها لع ىمغت تماف لن "الذ ف ىد- -وترعصق ىثوا+ةواودارو ى م ظمغلا هد اغىفاورا

 ملواس,نمىوقأ ةييصعف عقأ#, ءهصع نم صاخ أ انآك انأ م .لغعلا ىل_ءلا هتلارالاةيقالو لوحال 1
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 ىفهبّترسوث الهلا كلذ ىف تاز ىف نام هللا نذ تأ هنأت ّ اَوو كلفلا م ثددثو لا ,لا ل_ةماهتل لو

 أ دعب موب ثلاث موب ىناثو موب لأ ارثاسلزأ لوا-,مه تدب رب زجلارخآن متجر ىلا كلذ
 تردورمن1!كلذ نم تد رم *هتدطعاذا نكءاوأ“ .ثةدملاه ذه ىف لك ملو هئانانأو ةربزجلا ةراسفم
 لا درهما او لاع لء- ىلا كهل كف ى- مناىتدفودلناو عوملاو سعتلاة دش نم ءخبادلا خر غلا لهم

 تدرأو قداس | ارهاق نمل وأ هءفتنلا ىذلاق . ماا نه ىدفن ىلع يش كالز تدار اسأل ه- هعنم

 لءجلات مت هيلزنو ه.فانأو كفل ب 1 قس ءاسإا يلف للا باح ىلا ه- ار 1
 ةةاسم واس كلذلا ل زرللو ميظعلا ىل_علأهتئايالا: قالو لوحالت|ةو كالفاتنةءأكلذتءاراأت
 ل ودعرلا ىود ل ثم ىود هلو «يفردهمءانااوريبك داووهاذاو عس او ناكمىلا علط مث ةريسإ

 انمع ىف تلت ج اومالاو هقوق نم ا

 هءئمىلع ءريقاالاثأرىدا ولاكلذقىراملاءاملا عم عمار اردضم كمفلا لزب 7 وناكاا كلذ ط_سوىفالا هو

 امية هاند هلا أم هراظلا ةمملع ةزيدم بن أح ىلع ىناسرن أ ىلا ربا | ة-ه- ىف هب لوخدلا عم -.طتسأالو

 ىلامملاو ةكمشلا7 4١ اوهر رادثلا عمرنا ط_سو ىفار دم كل فلا كلذ ىفانأو ىنو اراك ىلا

 ع وجلاة د نم تيما لمان أو مندي تطقسفربسلا كار مملاكلذ نم كلغلا اوماطأ مث كلفلا كلذ
 ىكءىرو فم>رو مءاظعأ شو وهو ن.لارببك لح رةعاسملاءالوه ننن نم ىناةاتؤ فود تاورهسااو
 هشعنملاةبرشالاب ىلاحو ماسلا ى جاد دأو ىلراسو ين ذأ هنا مث 1 ىتروع نوب ترتسف ةلدج ةريثك اياسس

 يللطالدب اهب لهأ ىفح رفق هيف لسد أو هتدد ىلا ى نأ ماسلا ن مان-ورخ دعب م ل ذلا عاولااو

 كعب وى : ات ىلء ىلا ءدهننا تدجرو تعيش ىت> تاك "ا الا اعطلا ن 2 .ثىلأ- سر

 تدعم و ىدي تف: ةرير لان مف شاذ ؟ هيراو- ى :ءاموىدب تامغفانحناسءامئاملغ مد قثأذ

 هن راوج و هناءاغمزلأوهراد ناجح فهدحو ادرفن ءاناكم ىلىلخأو هت ةو نم ماما كلذ نا مث ىف

 رادفهدنعذلال هذه ىلع لزأ لو ىو دهعتأو راصت ىملاصم عم حو ىد>احءامضقو ىهد

 ىعور نكسو ورى تدر ىت> ةءيط ارو بءطبرشو تمط لك أىل_عانأو مايأ ةثالث ةفأ, بضلا

 هلل دجلاو ىدإوأب انتسنآ] ىللاقو م 0 |ىلا مدقةعسارلا موملا ناك انإو ىسفت ثحأتراو ىلقأ هدف

 كلءلاْمممضدقتو ةعاضملاع سنت : ويلا فتور كا زلنا ل ناكل لذ لةمالس لع

 لاق مالكا اذه س.سامو ةعا ى م نبأ ع نه ىسفن ق تآقو الع 13تكسف هءؤز 0 ساوم تا ىرخ- 0

 هض,قأ ضر ان كَءءاض فك طمد نما .ًارناققوسا| ىلا ان مةفركذةنالو ع الىدلوأم : , يشأ

 ءارشلاو عملا مانأءىب مث ىب_- ىلصاو-ىفىد:ءكلا هاف ك._ذطرئثامفْى4لناو أ

 امعو# ]تلق ىنأمث ةءاضضدلاهذ- مول انا ىد هعواط ىلةهاتاقو ىرمأ فترك تف

 قوسلا ىلا ه-هم تس ىنا مث ئثف كتفلا ذم ىتنكالو ةكربلا < هلءفتىذلاو مشل مسعاب ةعاطو
 دازرهش لردأو « هيلع ىداستملا ىاطأو لدنصل| س3 تنهوهو. ةتة-ىذلاك للا كود هثدص وف

 ايملاملاكملا نع تتكسف حايصلا
 داي دنسلان أ دممسلا كلاااهمأ ىذلب تااق ةئامسؤلا له نيل سما ءالاتناك ا )

 ىأرواكوكمغم ل دنصل اس نم ه.قءاح ىذل كفا اىأرو رأي ماشلا ميشلا ميهذأم ىر هلا

 فوت كلذدع» وراد فا هن 0 عاب ثأىلاهيفاودن ازنو ءرتسب اياوخ هةوراع أ اءأح هم ءاعلاد لالدلا

52020 



00 

 دامرلا لئمابارتهنم بخ أو هكمؤو انطقاسدك هذم رخأو هقودنص مةوىراصلا وف نهلزن سدرلا لن

 ا اواعاانالاقو«.ةأرقواريغماباتك قودنصلا كلذ نم برخأ هنا هُم محالءاةهءلعربصوءامابهليوا |

 كل ملء مم عند ل ضرالا هذه ىلا لصو نم لك ناىل ءل دب اسس عارم ن اك اذه فن اباكران ا
 ماظعت امح هءوومالسلا اهرياعدو ادني نامماسان دسربؤاميقو كول ا ماقا ىم"ضرالاه ذهن اف 1

 اهيفام عما هعلتمفرصلا نم توحامل عاطب ماقالا|ذهىلا تاصو بك رم لكسةراظنملاةلئاه ةقلشلا !|'
 تراص ىت>اذا همالاكسد رأامتد ملف هتباكح نمبقأ اهب اغانيقت سس رلان ممالك |ذهانممسالف ظ

 انرصوامنمانمست راف ىداسةا ا دعرلا ل_ثم ةعطنع ةترعصانعجعو لزنت مءاما نعاس عفترتت كرم لأ ا

 هنمانعزفف ىلاعل ال اكس كر | ىلع لءقأد_ةتوك<اذاو تقولا كلذ ىف كالملابانةءاوتاومالاك

 ةل اهلا هتقلخ نم بعتنو توما كلذ ىلارظنن انهو تول انزوتو اد دشءاكا:ىفنأ ىلء اذا كدقو

 ىلع ىكمن نذو اذض هءانعدو كل ذ دنءف ريك أالو هنمةقلخ ماظعأ نارا اهءاع لقأدقناثتوهاذاو

 دقو ل ةءنالو ىالانرمصف هل.ةانآ احنيذالا نينثالا نمربك أوهو لدقأدق ثا اثتو< اذاوان>اورا

 بكرا ا لو> نورو داو راض ةثالثا|ن املا هذهنا مع زفلاو فودناذدث نمانلوةعت شهدنا
 ىلع تازنو بكرملاتماقفراث مانع ٠ رياذاواميفام لك: ب كرما عاتبمأ تل اثا|توملاىوهأد-ةو

 تملغنرسلا ف باكرلاوراعتلاو لوهملا ع. تقرغو حاولالا ع.دج َتقرغتو ترم هكءناف ماع تش
 بكرم حاولا ن ماحول تةلق الءاق تبع محهحاو بوثربغ ىلع ق لو باث نه ىف ءنااكام عردج نأ

 ضداتانأوءأماهحو ىلع ىفبعات حاررالاو جاومالا تراصدقو هّءكرو هملعتعاط نا مثهيتقلعتو

 شطعلاو عوملاو فودلناو هةثملا نهنوكءامدسث | ىفانأو ىطحتو ىف ربي وااو حوللا كلذ ىل-

 تنث ل تن أىر اب داب دنسأب جو رل تا ةو ة-ارلا دب ودفن تءعت دقو هتل فام ىلع ىغن مولأ ترمصو
 لكس اةةةيوتاا ف ب ذك: تد:ناورعاارفس نع بقت لو بعتلاو دئاد_ثلاا هيف ىءاتت ةرملكو

 حاملا مالك-لانعتةكسف حامصلاداز روش كردأو »كل لص ام مج ىدكست َلنافداقاتام

 ىرعاادأب دنسلا نأ دهرا كلاااهعأ ىفابت لات( هن امسإل دعب نوةسااو ةعبارلا ةل الا تناك الفذ
 نم ىلءر د ةداذه لكو ىلىرهام مءج ىدقسأ هسفن ف لاقو تشان نماحول سكررصأ | ىف رغما
 هنامثاريثك الام ىدنءناث مط ن م هيساقأىذلا| ذهو عمطل | نم هرفانأ ادع عسر أ ىتح ىلاسعت هلل ا

 ظ

 تدشامورغساانءاحوهنةيوت ىلاعت هنت اىلا تدق ةرف ل اءذه ىف ىنا تاقو ىلقما ته> ردقو لاق
 ىمفن ىف تركص ذن ىنا مث ىدأو ىلاءت هللا ىلا عرضت ألزأ لو ىلا, ىلءالو ىنا ا ىلعهركذأ كر
 ىن أنو موف لأ ةلاسمل هده ىلع لزأ لو حارشنالاو برطااووهالاورو رسأاوةحارلا نمه-هفتنك و

 كلئرمن هلك 1 ترهق رابالاو راهثالا نهريثك ئئثابف ةميظعةرب زح ىلع تءاطنأ ىا مول

 ممىرددح رشناو ىمه تع وقو جورىتدرو تثعتنا ى>راونالا كل: ءامنمب رشاور انثالا
 أيرحىر# رجا |كلذ نكءلو بذ هلاءاملا نمام.ظعار#ن ىناثلا اهمناح ىف تدأر ف ةريز لا ىف دش
 وغأىلءلن هلماك-اف ىف لعأ ىنأد»ال ىسفن فتاقو اقتباس هماتنث ىذلا كة ارمأ ترك ذتفانوق
 نه ىلقوسأت راتكاطه ناورف ا | نم ىلاسعت هللا ىلا تحث ودارملا ل صح هبتو ةناورمالا اه ن 0
 دحوبالىذلالاعلا لدن دلا بش نمراعثالا كلَ نهاياثخأ تءمغ تق ىنا م ةقئملاو بعتلا

 هرب زجلاهذ_ه نمت امو ناصغأب تايم باشخالا كات تعج ا لووهْئث ىأىردأ لان أو هل -*

 ّّت هيلمأ 75 "



 ا ل

 حاس ءلامالاك-ا !ن 2 0 حامسلادازر وش كردأو 0 بعلاةباغكلذ ١

 ىل الزام فيىربلادابدنسلا تاب هلع سلاح ىلا 4- -اولك ىحاروه داس )| هيرف 8 _ س كد اك كل

 سيح جالت ب يوب رع اتم 74-5 هج )كاسم ياكل لا يع ديا همه 5 2 3 هد تي يح وحج ا و و ب د دع نبل ظني دع

 كاب 0 ا شل د اس كو“ يس لا ا 2 دج ع 2007

 فاتلا. نء هعاضما | ىلءاوخ شدحلاودا٠ ءالاب لوجلا | ما ةلو م تاتساواذ مادا ىتحدب دشر طمأ: ءعا

 2 د ا ل

 مج جيجا نجح مح 07 اس ع يع ا 0 لاب تلح ا نوقع

 1 نأ

 مور ىلإ ار نم نيرفاسم لزن لو ىل او هناصس هنا ىلءنولكوتم نورفس لاو يلا :ءاتاطدقو

 1 لزأ لو بكرم ان م تعلطنةرمص» مول < ىل ىلا ه" هللا نذار همذل بأ ان ادونأ ىلا ةربزدس ىلاهربزح

 1 :الءااراددارؤب هن م ىلات و> وتو ىلوج تلم نر سلا ءأوامأب أ رم !||ضرأ رايقم

 ٠ مد. تنزخ ممىلىرجام عمم هتريخأو ةءدحلا كلت هءلاتمةودثرلا نور ةدقلذا ل تلد

 ٠ تقدصتو ىلهأ ع-. مح ىل- ءابادملاَتِق ةرذو ىلا. هكأو ىل_هأ ىنءاجو راحت دو ىءتأو لاو أ

 امو ىه نأ نمو هد ىل الكت مدس نك ىلا سقف 1ك 1 نامزلا نمهدمدعد و تءدوو

 ل ىلامكرااتقرغا1 نكءاواةه رطالوا.«ااهن دى ه ااه دلل فرع أال او ني-ءؤاارم هأأ

 ىرح اب هتربخأو ةريزجلا كلت طسوىف ناكر من ىف هم تاز :و اك-1ف ىل تعب ةرب زج ىلع تعلطا مق

 ةيدحلا لاسرا بس واوبف ىلىرح اعوةنسدملا كلت ىلار مااءالذ نم «ىمالش ناكفءل وةرف سافىل

 اس ريتعمل نازح ىف اهومل ه4 و ىتباكاومكم نأ سر ثا ارمأو بأ هب الذ ن نهةفيلخلا كد

 لوألا هزل ا ىف ماع تن  امىل-ءداد_ه:ةادعتقأو اد ارامار 5 2 امنا غار علك

 ] ناك اماذ_وةبرطوومو شنعةذا فل زأ لو رخآ كا هلَوأن م4 :هسأقأمو ىأ ىرحام ام ع.مج تهسنو

 امناقةعباسلاةرفسلاةب اكد كا كح -[دغىفىل اهتز هللا 8ع اش ناو ىناواأن سدا 3 هرفسلا ق ىرغأ نم

 دايد:هالىرهل اداب د:ماارمأو هدذعاو ثءتو طاعمأادعرمأ ها مم تارف_سااهل-ه نهبرغأو تعأ

 نهنو.2ت6 مهر هعاسملا نرصناو لمس ل !اح ىلافرهنأو اهنا ة لف دل! نه لات :هدئاعلاجلا

 ةعنأ بلاةرقسلا ىثو ىرفأ اداب دس تأب اكد نم ةعدأس لاةراك_ىلا

 يرعأادايدنسا| ناد. ءسلا كلما ميأ نخلي تلاق( ةئامس إلا دع: كود ةسلاو ةملاث !اةلءالاتناك انفو

 ىف مالك-اابىرهأ اداب دخسلا أدتمااول هاكت اذ ةعاجلا ل ءقاو ىرضلاداب دنسلا لزنم ىلاءاحو عصلا

 تنك ااتدعو ةسداسلاةرف_لا نمت ء> راما ىنادعاجاب اولع | لاقوةمءاسل اةرف_سلا ةداكح
 انأو نامزلا نم ةدمذلا لا كلت ىلع تْوأ بر طااووهألاو حارشنالاو طسلأ أ ن نر اىفدس.اع
 ىلا ىس ف: تقا:شأف هعافع دئاوفو ةريثل "نسضاكمل لصد دقو راني المازو سان وات الأ ما

 أ الا جأ تمزورمالا كل ذ.تممهفرامخالا عامك راق اةريشءوردلا بوكر ىلاودالملا يفةسرفلا
 رفسال ةريضابكر متن أر فةر صبا هني دم ىلاداد_هب هذي دم نما تاجو:رن افا اهمال نمد رح
 دقو رش )| ن دصاق ةرفاعو همالس دان را م-هعم تان ماظعلاراستا|نهةعاسج ا ربقو

 ظ عم ْث دقن رورسلاو حس رغل هد اعف نو نب_صلا ةن دم ىععتل ة#ثبدم ىلا أذ ذاصو ى> حي رلااذ ذا اط

 ْ لزنو مآ ر ملا مدقم نم سه فصاع حل رءاذاو هلال ٠ له ىلع نة امث ه.ف ردمأاو رف_!ارم أف اء

 سد رماق كلذ د34 .ذ 5 راما لاول اع د لاس شا اردن نصور طملا

 بارا لهألار امن كلذ دع والا.هثواذم فمما , راصو ىراما|عاطور وو ههازحد ُدوبكرملا

 ا هقوامءافلا ىلا عت هللا ن هاوملطأاذ |!لاتو كملو ا !8و هد. فدثو هوح و ىل - ءمطأ

 نا مان دلاراعرخ 1 ىفانامرواذ. ع باغدقمرااز نأاواعاو منعنا ع دوو يسقنأ ىل ءاو او

 سن



 1 00 200 انا 000000

 تافقءتساىتد ل _اقالو ريثكت ىردأال مانانأو ىنارئاس زي لو ٌتلَذأأ ف ىه> لع رمق ١
 هعاج ىلو >وةرب ر> ىلع طوب رم كلذلا كل ذوأهساواناكمتدأرف ىمعت ف رونا| ىف ىمفن تدحوف

000 
21 1 
 : ا

 لح هنأ ن ظأ تغب ونولو ةءام فرعأ لة موناساب ىنوطكو ىلا اوض عتق ىنوأراإف ةشدحلاو دونحلا نم
 مهيلعدزأ لو مهثد دح فرعأ لوى راك ا!ةرهقلاو قمضلانمهمفتنل ١ امه دش نم مانملافاذهنأو

 بدءامو تنبأ نمو تنأ نماناخأاب كءاع مالا ل ر عناسلب ىللاقو مملح رو ىلا مدقتابا دس

 امان كان دح وفانعرزواتناطغ ى.فلانئح وناط.ْلاو عرزلا ب اسأ نة و ناك_ماازهى لاه ة دم
 تاعفناكلا| زد ىلا كلوصو ب سامانريخأف كلوم ىلع موقت ىت>ان دنعءانطد روءانكسم أَكلفلا ف ٠
 ماعطلأب ىناتأو عرس أف د رتاعىناأسا كلذ دعب و عئاح ىن امماعطلا نم ئش ىنتثاىديسأب كاع هئاب هل 1

 لك ىنعلاعت هات دمه جور "ىفتدرو ىشدادزاو ىعور نكسو ت-رتساوتءمش ىدتلكأف ||
 اموهرخآ ىلا هلَوُأ ن ءىلىرحامع..< مهتريأو ,ماا لوصوورملا كذن مىحور<ذت-رؤو لاح

 حاسما مالك-ل!نع تتكسف حامصا ادازرهش كر دأو « هقءضور جلا كل ذ ىف هتمقل 1 ا

 ىرعأ ادايدنساا|نادءعسلا كمل أ اهم أ ىنذلن تااق (ةثامسإلادعنوتسلاوةيئاثلا هلمالاتناك الف 1١

 نءوهولأس هءعل نم حارخس اوةثيملاو دونما نهةعاسج ايف ىاروةرب زملا تناج ىلع كفا !نم ماما ا

 هريخحأ انك]م ىلع هر عنواةعمهز أذان ديال اولاكو مهضع 2 اوماك-: مهنا ُمهتصقن مهربخ أف وري ْ

 نداعم اور هاواو لاوذا او لام لان م هس.ذام عم كملذلا ىءاولجو مهعم ىنو ذ أف لاق هأىرحاسك 1

 نهى قفتاامو ىلاح نع ىناًأسو ىف برو ىلءلسف كىرحةوريدنأو مهكلم ىلع ىنول+دأو غاضملاو ّْ

 هر اك-د-|ه ذه نم تالا به ربخ آ ىلا هلو ن مهةءقالامو ىرمأ ن مناك ام عم < هنريخأفرومالا
 رهاوملاونداءما نماريثك أ.ثكلفلا كلذ نمتءاطأو ت3 كلذ دنهفةمالسلاب ىنانهو بلا هناَغ
 دقو.دنعناكمىنازنأوادئازامارك 1ىنمرك“ أو نم .!.ةف كلما ىلا هتددهأو ماهتارينعلاودوءلاو
 كلت ىلا نودراولاراصو كلا اراد رافأال ترصوةهءظعوزعم ىت ءزع ومهرباك أو مهرامخأت يحاص ا

 هيريخأ ف دادغب هذي دم دالد ىف ةقيلشللا -لاوحأن عوىدالب لاو-أنعمايالا نماموت مهك-ام ىباأ
 دقتنأ اوهيضرعلاوحأو هماةءرومأهل ةفيلملاناهلئاو ل لاقوهرومأ نمسقتق هماكح أ ىف هد
 هريخأو هيلا اها صو | انالومأب ةعاطوامو«تاةف هءاا|كءماهل أو هد اد هلزوحأ نأىدارعوهمف يتيم

 نامْزلا نمذد«ةشدعم نو مارك الاوزعلا <: اغىفانأو كلا كلذ دزعا هءقمل ازألو ىداد بمن
 اكرم مهلاوز و مهن أةني دما كلت نم ةءاجربختء ع كلل اراد ىف مايالا نماموب اءلاح تن تأ ىلا

 هعاجلاع وه عمرغسلا نم قذوأ ىل سدا ىسهفن فتق هرمصملا<-:. دم جحاوت ىلا! مقرف ا نوديرب

 ىتاا بكرا ف ةءامملا عمرفلا ىدارم ناب «-تاعأو كلا ا كلذ دن تاءقو ىتعاسو ىتقو نمتعرسأف
 سأرلا ىلءفان د_ذعةماقالا تش اوكل ىأرلا ك1!ىك لاذ ىدال,و ىلهأ ىلا ت ة:ثاىنالاهوزوهج

 ىلات ةثادق ىنكاو كنا داو كل .ه< ىترغ دقىدءسأب هتياوت لة ْك نأ ذل لص دقو نمعلاو
 امشى بهوو ىلع مداصوأو بكرا ااوزه>ن ذلاراتل ارضح [ىعز6 م«اسإف ىلا .عو ىدالو ىلهأ
 داد#ب هب لع د.شرلا نوره ةق.للاىلاةءطع هب له ىم لسرأو بكرم اة رح أىععفدوو دنءنما . ش 1
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 0071101 اليدان ل م ا ا 1

 ملا 1 0

 مو

 ىنونفدو ىنولسغاوناكو ىف راسة لق ته ىب 1 تاقو ىسفن ىلع تاكمفاريثكن اك نأ دعب لم اةداز

 اهلا مالكا! ن ءّيَدكست 5 حايصا ادازر و كردأو 0 مماظعلا ىل» ءلا هلابالاّةوقالو لود الق

 | كلاما دقلا 3 و .هلا كالا ىذلب تلات( امسلادمنوةسلاو هد داخل هلم الات زاك الف

 ةرذع ى قتل ترقد» تق ممةري سة دمت ةأ ىف ام لاقءد_-وةريزملا قراصو 5 .«وءاتفر نفداسا

 رقلااذ- هىدقرأ ىناتأدقتولانأتك ءعو تمد اذأ ىمفت ىفتأ او هرب ,زخلا كت بناح ىف ةقءع

 ) قف قبو اىدحو ةريزملاكلت ف تدقيو هنقدأ م ممتأم نء«لكود-او دهاد-او ىئاةذرو ىناكأ

 ا ىلع دلة ىلع سفن مول أ ترصو هءذ اوف دمريصأو ىنءطغ ءف ىلع ل هرلاىإ قس رلاقسو ه.ف توماق

 ًالواسماخواهناروأ“ ايواء :انو ال وأ «:دساق ىذلا ده, دال. 0 الن ن مج ورخو

 ربثك ئذىد:ءولاملاحاتد# تساو هما ىدوعن ا ءسونأو ةمال_بلاوةامقلاب

 00 ىنأ مم ةدابزو فكم امىدنعو ىرع قاب ىفهفصن عسضأالو همنفأ نأر دقأال ىدنعىلاو

 ىأرلاورا هلا ىلاء-:هجب ري ناكم نم هل د,الورخ آو لّوأ هلرهغلا ذه نأ ديال هقئاو تاقو ىبسفن ىف

 اضأ مااازو لخادترمأ سلخ ىلد>أ ل تاو ىلا هت هللا ن ذا, وأو صاخأ اصالضإ تانجو

 مد نم ءرازطا كلت نماباشخ |تعمسق تر ءعسو ته ىلا مم ىسفن ىلع رست ![ترصونلكا ااذه نم

 تءحو ليريملا لع ١ اراالاسح نءلاصردلا فاح ىلءامتدد_ثوىرامقلاو سلا در

 وأرنا كلذ ضرع ىلءكلفلا كلذ تاهحو بثها كلذ ىفاتءضوو بكا ارا حاولأن ههبواستم حاولا

 لاومالاورهارملاو نداءملا “لت نماريثك أش مت ذخأد قوام ا ءنملآقأ
 صلاسشللا ماةناريملان هأ.ثو ةرنزملا كلت قىذلان نه كل دريغو ىه1لالثمىذل اريمكاااؤالاو
 اءقابن اك امعمج مت ذخأو:ردزملا نم هتعجام ع.مج ه5 تءاعوو كلف ائال ذ ىف هتءضوو بمطلا

 0000 ا ا

 نم ب سمول حج

 تاعو فد ذاحملال لكم همدت هد ى ل2 نيتدش هل تاء ور هنا || 1_ه ىف كلفلا كلذ تا 0 ىناعدازلا نم

 59 نء«ىنترادلال | دو #2 ميضهمف ناكم نع ل>رت ا اردشلا ضعي ل :

 ىلانللا دثداحل عزالو « نارا و « ضرأب اًضرادح او كاك
 اها اوءضرأ ف توع سلف صضر» ة4ه 1 ندو 01 اهاهتنا أب 2 8 هضم لك_و

 اهاوسة_كان سقنالاه « موق كلوسرش .هيئالو

 هءؤ ل دب ىذلا تاكا ىلا ارث 'بلزالرورنادقار سار 7 فا ورمل ىف كلفلا كال ذب ترمسو

 لزب لو لمحلات ةدب دش ةءاظ ىف ترص دقو ناك ؛1كلذ ىف كلفلا تاخدأو لشا د تكربلا

 يمأرورهلا ناو> كد < كلفلاىناو> تراصو ل.لا تح * ىءضمىلاءأسملا عم م ىنال> ادة |

 اذهان نا اوو ورب هتاءفام ىلع ىمغن تا دقو هنمدوءأ ى نأ ىلعردقأ لورهنلا فةسىف كتمت

 د_ةوةلاالنادك ناكملااذ_ه ىف كل دأتم دوعن كءالو ه--6 2 ردنا ”لقةكلفل!ىل_ءناكاا

 انأ ىلا هه اغا تنس رات نمال» ءالعأ الو ارث 0 ازألورغلا قيضن مكلفا ف ىف> وىلء ترطنأ

 رهن كذفارثاسةلاملا هذه ىلع لزأ لو لالما ن م ىهفن ىلع فودللاو عزفلاع م لع +لاكلذت اع

 هدس نم مو :ل!نهةزس ىت د رد فادي دشاعت ىفم ءهث أدق هلظلاو د مستو :

 يس كة ب وي ل ع ل لل

 5 تو عيا

 ا را

 حجيرما ديل
 هرم اخ

 ا يرود 1

 ٍ قد دأامو ًأهايق ىتا |لاو هالا٠ نءتعصأو قشأدت ادميرال ةأأ مف ىءاقأو الارا افالا نمر ها

١ 

 نافهيريسأدرمتلااذه ىفه.ةاأولزنأو ه.ؤ سا أ امر دق ىلءاريغ.ص كف ىلعءأىنأ ىدنعدي دنا



 ل ٍْ 5 : ١
 نهو ناكم ىلا ناكمنهنيرفاس*لزنّلو لاق رزأسوو رصيل اهني تالين كج ل 00

 انمنةغاورفدلاو دعدلااذ| باطدقو سال ادالب ىلع جرغتثو ىرخشذو عمن نو 4 هذه ىلا هند دعا

 ىلع مطاو هةماسع ىيرو حاصو خرمص بكرا س د رباذاو مايالان مانو نب رئاسسانك نأ ىلاشاعملا ا :

 ارجو اك لاوراسغلا سب هلع مه اهرهشلاو متنا دش قسد ران ط.ىف ىف عقوو ه:.ل فديو هو>و 6

 3 .فانك ىذلاركأ | نمانج خوان كر ءانهم دام :ادعامجاب . أواع !نسدرلاع 4 لاف ربدلت|ام سد راب هل أ

 هشااو عدا انعج انك له .رممل اذه نمان ءاخيأ ثان هنا ضءة:ملاذاو هقرط فره: ملار عاناشدو ل

 7 . عرلاىوتف عوملقلا لين أ دار أو ىراصلا ىلع دهدو ماق س هرأانا ميرعال ا انه ن نمنع نأ ىلا هذ ٍإ :

 لاَ ىراسصأ!نه س هرلالزتةلاع ل-ء- برقا مفدترس؟ناناضزتم اعز

 ةممطظع ةكماوم ىفامءقو لادن هللا اورو دقملا عنعنأ دحأر دقال مظعلا ىلعلا هننايالاةٌوقالولو>ال /ُ

 مهرامعأ غار ةلا صمت مه_عب عدوو مههسفنأ ىلع باكرلا ع. . كمفةاكالو صاع امانا قس لو ١

 مقوواميؤام ع٠ .ج قرةفاه>-اولأ تقر هو ترمسك ناك له اكل ذ ىلع بكرم اسلام فلا ْ

 ىلع لن مدلج نمانأ تك هناع عاطف ل لا كل دب كسع نم ء«مممو قرع ن«مْمْةرهأا قراعتلا

 0 ميزت فازر ايفوورس أ ءلان ل / را نورينك اهدتعةربدك «ريزجهقافاو 0 ١ ظ

 ا ريد وامل رو ترا م 5 رمان هرخأاه-رطد يذلا نءرصأا 0

 تدشمو هرب زحل كت ىلع تعلط كل ذ دن ءفاومت او>- ىلعر أ ااهيةلم ىت ا لاودالاو عاتما نمركسفلاو ٍ

 بناملا نموزخآ ىف لخادو ل. .ل اكل ذ لَو 1| نءجراخ راح بدعءام نيعاوطسو ىف تدأر ةاو
 نم م4وةع تلهذدقرا مةاورمشتت اوهريزملا ىلا ل. لا كلذ ىلء باك رلا عءج-عاطكلذ دنمؤ ىناث 1

 دقورعأا ل>اس ىلع ىا!لاومالاو ةعتمال نمر زا قاوأرامةرثك نمنيناللا لئماوراصوكاذ ظ

 رامكااْئ 5 ذالاو تمفأ اوءلاوثداءم اور هاودا ف انصأ ن هارب نكح امش نيعلا كلَ طءوفتدأر

 ها نسق هربت علا كلت ضرأ ع. مج وتاط.ءلا كلت ف ءاما|ىراكح ىف ىدحلا لم ىفوةيكولا ا

 ا ا نءةريز+ ١ك: قاربثل 1 رواهريغو نداعملانماهيق ام

 ةدش نم نيعلا كلب بناح ىلع عهّشأا لدم ل د وهو ماذناريزعلا فص نم ةددان نيعةريزملا كل: قو

 اهتوطا و ى مد رهأأق هبلزنتو هءاةتورهأا نم م سل وهلا علطةؤردهأا لحاسىلع دتءو سءكلارح ٠

 ىلا جاوم الا م :ة هلا أو هنولريغ: كد ل ل ىلا قاههاوفأن م هفْذَتَدف

 عالتب الا نم صلاه ماحلا دشللااناز ومع رمد نب دارا اونوجاسسلا هلت رهاب ناجح
 كل ذ: تار هنم قدتو عس سهما اه_ءلعتعلطاذاو هذ أ دمدعو نيعلاكلت تتاسولع ليست ١
 ردقمال ماك ارب ا عا ١ كلذو دمع سعثلا هنع تلازاذاو كما لثم هلك ىداولا

 لءد!كاذدوءدىلعد>أر ردقمالوةرب زجلا كلَ طرت لولا نان هكول سبط ة.نالو هلوخ :ىلعدحأ

 انرمأ ف نورييتم نو قازرالا نما مف ىلا هت هللا نا خام ىلع جرن هرب زا كلت فنيرئادلزنلو
 نم لك أنو هرفونانرمصق دازلا نءالءلذ أ .ثةربز لا بناح ىلعاذ ءج دقو دي دش فو اندذَعو هارت :اهفو ا

 نوذللاو عودا: دش نما دكت ومنفا:مدازلا غرفن نأ وفثاخ ن نمو ةدحاو اك أنيمونوأ موللكف

 تام ىت>ةريز ملا بناح ىلءر هأاهد .رطد ىذلا نم ىداؤو انثى هنةكدثوهلسغتاذم تام نملكو

 ميج تاق هل اةددمانؤأو وره نه ن 57 أ عدن ول ولأ ةفمضق هلم ءاقدعاجالااذم قم ل و ريثك قناتنا



 2 بث ل ال < دوو وس

 تان وجت - ديا

 3 ب ل ع

 ند #2 51 م

 | ةتناورورخو ظ-ىفمادال | نماموب تساج نأ ىلا ةلاخا هذه ىلع لزأ لورورسلاو حرفلا هد اغىفنانأو 1

 نان

 دايدنسلانادمه_بلا كلا |اومأ ىذا تاأق 9 مسا اع نو بزلسأو ةعسأتأا هل الأ تناك كل

 عمىرنك او هربغو ىدن ىلا ارودلان مها امد أوسكرلا ف دورقل اةذب دهن ملزناا ىر ملا

 لكور< كار < نموةرب ز ىلا ةريز+ن مني رئاس لزن لو مولا كلذ فب كرااباوراسدقو لاق سد رلا
 ىنم عاذو يمناك ام ديز أد ىلع هنا ضو ءدقو ضداقأوزوملا كل ذ نما مف فعال تقرر

 نمدو.ةذع لك ىلع اورظن م-مأ عاج اذ ١ ارك ذدةولفاةلاوةئر ةلا نمْىداسبف ةريز>- ىلءانررمدقو

 .نءهقرولاتءاةنار طملا هنع عفئرااذأو ترطمااذار طا ءذع او هل ظتةريمك ةقرو لفافلا دءقانع

 دقرزوملاب هضداةمهقر لَو او لفافلا نماريثك أب ثدرب زملاكلت نم ىم ت ذخأف « ماك تازز ءودوهنعلا

 سهما #ترع تنم ىرتخ أةريز  ىلعاه دعب نمو ىزامتت :لا دوعلااهمق ى ١ ىفرتارم هلاةريزح ىلعانررع

 دوعأ اةرب زل هأ ن ماةددر ةلاح عقأ ةريزجلاك لت ن هاو ىرامقلا نءىلءاودو صل ادوعل | ميقو مام أ

 نام ىلا كلذ دعب: :-وةالصاامأ الو ناذالانواء:الوروذلاب رعوداسفل| نو هدم عاف ىرامَملا

 هل ريلا كل“ ىفاوداةذ ىمصنو ىت ىلع اوصوغمه تاقود: ازوحن أ .3ناصاوملا بطدا اولا

 عسج تذخ أف دعس مناهللاوىدء_سادىلاولاتو ىلاغلا آل ءاواؤالان ماريثك" هس د أوعاط دقو

 اسمي تعاطف ةرصملا اذ اصو نأ ىلا نب رئاس لزن لو ىل هت هنن ةكرن ىل ءانرع موو تكرلاق كرا

 ىلدأ ىنءتاسو ىت..ىل تو ىتراح تاسدودا دف ,ةنددمىلااهنمتهجوت م هريسة دما رمت قأو
 له ارالاوماتءالاتوسكو هعتمالاو ع اذا نهى مناك ام عبس تنزخو همالس أب ىثوةهوىف اعقأو

 تارمعمبرأ ىم حارا ءرغكاب ع هنلا ضوء دقو ىنامحأو كل مكاو ىله [تيداهو تمهوو تقدمتو

 نءزلا ف هيلع تنك ا تد_عو لو ؛اوفلاو جرلاةرثكم بعتلان م هدمه أف امو ىىرحامتءسن دقو

 دعقو اوشعت نأ او هسما1:|ًةرف_سلاق ىرعا نهتاك ام ىدعأ اذ_هو ءدصصااو ةرششاءملا نم لالا

 انإف اوشعتو طاسوءأ ااورم كلذ دزعفوذ ه نم بدك أ مناف ةمداسلاةرفسلا ف ناك اسع قرم اولا
 نهاوغر 06 كلذ نمسق*م رهو فرمهنأواودخا ف ىهذلا نم لاةثم هَ اعلاجلادابدنءالرعأ ءاشعلا

 راداحلا ل-مونأ ىلا ىبثمو ميسلا ىل ىو ماقحامسا 5 هتيم قلاسحلادابهذ-بلاتايورمالا

 ءأاح د هوم تدل هدد سل ف سومل + أب هرمأ و«-.اعمضو هءاع لذ دقىرضأ ادايدنسلا :

 اون رطواوذ ذاتواونرشراواك أو اطاسمنأااو دمواوث دف هياوعتأ رت,
 ةسدانلاةرفسلا ىهو ىرهأ اداب د:سلا تاد اكح نم ةسداس || هناك ىلا 4

 ىناسأو ىلا .>أو ىناوخااءاوطعا مف اقف ةسداسلاةرفسل ةياكدم وتد ىرصاداب دنس ًأدتباو

 اريسنالاو طسل ١ وب ءرطااووهأل |كتيد هتداس اف تنل اما ثتدءستو هيما ةرقسلا كملت نه تح اننا

 رن د3 ماد ار كلددئهةرفسأ اراثآمماعو ىلع اودروراعتلا ن مهعاجمأ داو سااحان هدسفدلاز

 مةااورف لا ىلا ىسفذ تقاتش اف ىدالد لوخ دب جحرقو ىفا امحأو ىو ىله أءانتل : ترفورف الازم

 اك , دم ن متر فاسو وج تاجورعال لص ةرخاف: 4سم مئات راج اوراق

) 
1 

حتا مف ةمظع ةنيفسترأر ةهريصما اة: دمىلا
8 مهعم ىلوج تازنؤ ةسيفن عئاضد موعمورباك اورا
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 ل 1

 ْ 0 هنواك اكشخ زا يراشيلا ورا ءاطرامزلا فردوكلهأو دورا هلاع ل اايةندملا 1

 1 0 ١ دال ىدقأ ىف : انك داأو لهو هند , دما ىلا نو دوعد ٌحءاسملا تو ىلا لاسملا فنو دقربو نيتاسإلا /

 ا قروزلا ف موء١تبنيذلاةعاجلان م نانا : دإاو ذه لدأن مىل مقوام دع نمو تادوساا :ء

 ةءيصيل سدا أاب هاو الت اقفا يق لغتشت ةء:مكل لهفراد دلاءذه ف ثيرغششت اكد لاق(

 اوم أ,ةنوصشم كلم بكرم ىلن اكولاونو لاعب اصرح ات ل رانا او يمل عافرعأ تساو /
 ىنةزرو هنناتذانالاقرغا|ن متو امواج 5ناك امع..مج قر غوردمأا ىف ثرسك ف: عئاضدو ةريثكا|
 نم ةالزع كرشفتأو ل حرلا م اق كلذ دنعذ قرغاا نمىلا ةق سلات ناكها 1و حول ةفطقب هنأ ١

 ةذيدملا لهن مدعاسجعم م : اوةنيدللا ذه نم طاز ةراك اه المار الا نطق 1
 كدوعو ارم وع نات وذ ل هنأ كناذ نول فب اك لءفاو كم ءاعمهيصوأو مك ةفراانأو

 المو طلزلا نهاراةصورا #2 تءقنف ةئب دماج رامث ىلا يحرشاو ىئدخأ ل حرا! كلذت ا جلدالم ىلا |

 ةعاطواممءاولاف نأ ةااورحالا كا قعو هبتوشتب ئشن لد لملف طقالاو راعر ممدود تق ا

 لزت لواطاز:ءولم ىم هىبااد الا لمة الؤع هعم م ممالحأو لكواوراسسو موعم ىثو 1 خأوىلأو ه>رو

 ىداولا كالذ قو اسيل حاطين أ دح أرملة يال لاو اإمةريثكر ا عءافداوبلا :اعر داهلا 0

 ىاارامُتلا كلت ترظ نال الزنا هزوراخ الا كلتر ام نم «ماطتتدررةلاو اكل قمه
 دورقااع ة.ظع رش نرتخا مىوقلان هىلمعا| كلذ تن أراسأ# ىدلا :هزو>- ىهاذاو دور لاا ميم /

 مولا لعفت اكهعجأف هن ىندمرزوزوجلا كلذ نمعطقةةدورقل هذه م-رأترصواما|تّد>و ه هريش# ْ

 ناك امع مجاز المعلا اذ - ه نم موقلا غرف اس9 اريثك امش تءج مقال نهةرالاتغرفاش ظ

 ىذلاى اص لدج رلا ىلا تّةسفان هوب قاب ىف ةذد دل |ىلاا دع م هقاطأ امم, مدح او لك لجو موه .
 ل وو راند ل قل ند مان هتيطعأو هعاسجلاب ىنةفرأ
 عم موب لك ىف عاطاوزو+لا نم كم ىب ىذلا اذه ناك 10 هىف عدى لاقوهرادف ناي 7 حاتفم
 | زم ىف ل دنع هظفحاو هذم5, عفّدناو هعدو ىدرلا هن هزيم هع ىحت ىدلاو مو.لا اذه تءلطام له هعاملا
 00000 ءلرحأ هَل تاَعَف كرفس ىلع كذرعدأ ا ناك ١
 ىننوداوت: او رام ص دقو نول مءدأم لكم ل عأو موقلا عم علطأو ةراخلا ن مةالذملا' الم أموبلكفلز
 ىدنع مها دقو نامزلا ن مةدمةلال|هذه ىلع لزأ لوريثءاارمثلا اهب .ةىتااةردعشاا ىلع يبن د
 ىلع فقاوان || هز ,مفودمهلا ماءذه ىلع لز ألو ى اف نر دا لك ف دازو ى :ةوافصدقو ىرطاذ ىف | ١ هد ارت لكى راع نيف رفا :ىوفنع تكرار اشتمفو طلاع ازا هريثك" 0
 اوراصق عت اضن مههمرا#ت هيو ل>أ» سأأ ىلع تسرو 4 دااك ىلا تدرو دق ب كرعاذاو رصأ ا بنأت

 حلا ءاسحا ىلع هنرك ةوهتعدوف كا ىأ رلا لا ةةىدال.ىلارساا در أى ارتي أو 59 : ترمب هتلعأو ى- اددزنعنددك ةهريغو ىدنهلازودلا نم «”ىندلعنونمنا#ه ونوراسشدو تو»
 َكإ:ىفءريسغو زوما نمىهناك ام تازنو هعمتد رثك او سد رلاتا انيك دنعتشلا
 حاسما مالك !|نعتنكسف حاملا دازر مث كر دأ اردأو + بكرا اباو راسدقو كر

 ْ ته رغرطر ادهم 4لاقو ىلع هاا را داان مزيد راخةعا .ءياذاو والا كلت 1

00 
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 1 كب ا 22 / ا سلال ا نب ب
 * الط ]انف اقف نا ٠ يرمز من م لالا 1 ا كارا" 077 اخ ا ١ ا لاير نق وطار ايا كال ا بلال وا ا اا

 / 00 ادا 1 0 20 117100 1 5 انكي 7 000 "5 يي 10 اف 1 5 0
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 ذل ْ 6 1 ١

 ل جل ل حاتم
 ري حوسو يس اج يسع جالا

 نه وشن ىللس>وراهثالا نين تصقرو ه.ّتد زسىنا ٌمرطاسملا حرمشو باقل ىوقد عامْئث اذه

 | اهتمت رمشدل ةندطتما اهلوان أ نأ ىلر اش أن املا هذه ىلع ىن آراسإ) ترم ناو تدزغو تذغسف ركسلا
 0 عزام راق برط هل لص دقو ضرالا ىنعاهامروا ميفاءقأب ناك ام فرم فهلا مترطعأو هنم تف

 افاثك 1!قوفن هلا. ةنراصو هصئارفو هناضعأ عج تر ادقوركسا| ىف قرغوركس هنا ُحفاتك أ

- 

 ىلاهيتام مث يقر نمام تكس كفوهءلحر ىلا ىدب تددمدو> وأ !نع باغ هنأو درك: تاءاملف

 ظ انا مالكا نعتتكسف حايصلادازرهش كردأو « !مياعهتيفاأو تدعتف ضرالا
 ايدنسلات أد.ه-!! كلا اهيأ ىذا تاق (ةئامسإلاد_هبتتوسؤلاو ةنماثلاةلمللا تناك اق )
 نة تون و ىمفن تصلغىنأ تقد_داؤ لاق ضرالا ىلع هفاتك |نع ناطءشلا قاأا-1ىرضأا
 نم ةميظ# ةرغد تا خأف ىن ذوب وهركش نمموقب نأ هنمتف ىتا حمم تنل ىذلارمالا كلذ
 ْ هنو هءلع هللا ةجرالف لقدّرو هذي هيلع طلن خان مئانوهو هسأر ىلعهتبرمف هءلاتدحو رادختال أ نيد

 لزأ لورهأ !ل-!-ىلع هر 5)تنكىذلان اك 1١ ىلا ت و ىرطاخ حاتراد ةر درب زا ف تشم كلذ
 نأ ىلا ىلءرءامكرم تقرت انو نامزلا نمو دماهراممأ نم برشأو اهراسمأ نملك [ةرب زا كل: ىف

 اهننا يمس ىرئاد ىسفن ىف لوقأو ىرمأ ن مناك امو لىرح اهقاركةتمماءالا نمامواسا احتذك

 امالتملا جاها ارصأا طسو نم تاق أدق ركرع اذاو ىلا ككأو ىلدأد مةجأو ىدالب ىلا دوعأ املأ س
 !ةمدملا تشق ورب زملاىل !باكرلا اثم عل طوةرب زل اكلت ىلع تسر ىت> ةرئاسس لزت لو جاومالاب
 كة ىلا لوو ت-!ءوىلا- نع ىنولأ س دقو لو -اوعم جاو نيعرس» م_هاك ”ىلءاول_,ةأقوراظت
 ل ؟رىذاال> رلااذهناىلاولا وسهلا ةداغ كلذ نم اوكف ىلىرحامو ىرمأب متريخ أ ةريزملا

 كتئمالس ىنع هنن جلا ر تقاالا صلو أ انعم لءددحأامو ردهزأ | ريس ىهم» كفاتك ىلع

 دك
2 

0 
( 
3 1 

0 
 م

1 

. 
ٍ _ 
0 
1 

3 

 ترسو هةسدا سوءا نمأش ىنوطعأو تفتك |ئرح تاك أفماعطلا نه ئش.ىلا اواح مهنا مم

 هنذلا سانا ١ىنأت لالا ل _تداذاودررةل|ةزي دماس4 لاق: ةنيد كلور هلا ىلع هل ط ماهوب ١

 دك ارمو قراوز ف نولزخ مرعا ىلع ىتل|اباوبالاهذ_ه نه نوح رذفةنب دما كلت فنونك آس
 ندملا كلت ىف جرف: أتعلطةلامملا نم لءالاف معاعلزْنت نأدورقلا نءانوخرهاافن وتشاو

 َ رقلا عم ىلىرحامو تفر ترك ديو ةندملا كلت ىلا ىعولط ىلع تهدذؤ لعأ لو بكر لا تر فاسو

 : رغُكناكىد.ساب لاقودل.ا اذه باد نءل>رىلام د3 زحانأو كرا تدعقفااو الو
 نم تعاطف هنن دملا كلا ىلع تس ردق بكرم قت نكو نيدسهو سن رغانأ مهن ه] تاةذران دلا هه ىف
 اااءا هذي دا! ىف تدعق نا كن اف قروزلا لزئاو |:همرمسو مق لل اتةؤاه رأ لفاهيلا تدعو هني دا في رفنال

 ماي جل مج 9

 23ج. د د حا ب حلا هما 7

 لا نءهوعفدو قروزلا ىف موءمتازنو ىءاسو ىتقو نمت قو ةءاطوامه“ هل تاةؤدو رقلا كَدكلهأ

 ةروزااباوهح رحامصلامدأ انطق موعءاناودلمالا كلت اولايو ليمرا دة هرهأا ل>اس نعوو دعب | دس

 8  هنيدملا 1



5 

 سفن [ىلءانأو هيلع تعل طف ةريز_هلاكإ: ىلا ىلاءت هللا نذايريد 111 ىتمرف رحلا طسو ف ةريز ١

 يطا ىلع تحرطنا ىنا مث شطعالاو عوملاو هَمشملاو سعتلا نمهّتيساقامةدش نم ىوملاذلاح فو ْ

 اسمناك ا هتءأرفةريز اكلت ف تيشم م ىاقن أه طاو ىسغن تح انرا ىتد نامزلا نمةعاسركأا

 فوءاقيلاوةزعلاهل نم مست: درةماهرورطو هقفاداهراسممأو عناب اهراصمأ ةنمللا صاب رنع ةسضور |
 ى> هك اوذلا نمتلك أ كلذ د_:هفراد زالا عاوتأو هكا اوفااو راعشالا نمريثك ئشدريز لا كلت

 كردأو 0 هلع تدنثأر كلذ ىلع ىلاعث هللا تدجو تدور درا الا كلَ نمتد رشو توهم ١

 دايد:سلانا دع_سلا كلا | ا ومأ يقلب تلاق 4 ةثامدجلاد_ه.نوساللاو ةعاسلاةلمالا تناك اف
 ىثاأوىاعت تاد_مواهرامأ نمت رشواههأ اوف نملك أوه رب زملاىلا قرغلا نم عاطا1 ىرمشأا

 لثهانأو تهقفلمالال_ءقأوءاسا ا ىمهأنأ ىلاةرب زا ىفادعاق هل الاه ذه ىلع لزأ لولاقه-ءلع

 ادقار لزأ ملواد_-|!ميفرأ لو انوصورب زا كلت ىف عمم ألو فود و بهتلا نم ىلل ص-اس# لدتا ْ ظ

 كلت دنعو ةدزاحءأم ندع ىلع هق است ارفراهه شالا كلَ نس تدشمو ىل.- ىلع تق محامل اىلاامق

 عاط ميشلا اذه لءل ىسغن ىف تامفراصمالا قرو نمرازايدزت ؤممشلاكلذو عام سلاح مش ةيقاسسلا

 مالسلا ىلع درف هماع تأ سو هن«تولد مسكرا امم ترسك نيذلا قرغلانموهو هربزمل ا.ددىلا

 هدس كراشأو فسأتو هس و كرهت اكلااذه ىف كسول بدسام يشأ هل تاة) ماكت لو ةراشأل '

 أذ عم لعأى مغ ىفت اة ناثااةيقاسلا تناحىلا ناك ذه نم ىناقثاو كدءقر ىلع ىاجحأ ىعن

 ىلا توف اك أ ىلع هةلجوهمل تم هةر ىل لص هءاوث لءاهديربىذلا ناك ماا ذهىلا هل ةنأوافورعم
 تراظنذ ىءقر ىلع هءا-رفادقو ىفاكأ نعل زن. لف كم وم ىلع لزنا هل تاقوهبلا ىلراشأ ىذلا باك

 قوذ نم ه.مرأنأ تدرأو هنمتءْزففهنوشلتاو داوسلا ىف سوما ادلع لثم أمه أرفهءلحر ا

 ىدو»-و نع تدعو ىه> وقاسم دلا تدوسا ىدام وم ىبةذخو «ءط- رب ىردقر ىلع طرةفىفاتكأ

 ملأى لص ىفاتك أىلعو ىرهاظ ىلع ىف رمضو هدقاسس عفرق تدملا ثم ىلء امم ضرالا ىف تهقور
 راضنالا نيل دان أه دس كراشان هنمامء دقو فاتت لعمل اروهو هبا ءاق تضف ديد تا

 لزيْلو طاوسالا بريض نمد شأ اب ريض هراج رب ىدرمضن هتةلاخاذا تنك و هك اوفلا برطأ ىلا تاخد
 ريالا هيث هعمانأو ين رمضد تاهئوأ تنناوق ناو هملأهب دما |نأو هدارأ ناكم لك ىلاه دب لاري

 دارأ اذاوارامنالوالءالزنءالو فاتك |ىلعىرك و لو سراصوراصم الا نب ةريزملا طسو قانا تددقلا |
 هدش نم هتةلاذص عبط الو هباعرمسم موقأف ىنرضدو موق. متالملقمانيو ىنيقر ىلع هءاجر فا مولا ١

 فانأو هل املا ذه ىلعهعم لزأ لو هماعة فشل او هلو نم نم ناك ام ىلع ىسفن تادقو هنم ىماقأأ
 ملءذأت مهام هلئاو ارش ىلع تل ةنافاريخ اذ عمتاعذانأ سفن فت اقو بعتلانهنوكمام دش
 هفانأ امهرثك نم هعاس لكو تقو لك ىفىلاهت هللا ن متوملا ىنَكأ ترص دقوىرعلوطارخخ ل:

 ىقناكمىلامايالا نهامون «.تد-نأ ىلا نامزلا نم دم ةلاد اه ل_هىلعل زأل وةقشمللاو بعتلا
 تدقذو ةسايةريبك ةددحاو هنم تالاف سي ريثك ئث هنمواريثك طقم همن لح رق 7 رزم

 ف هلل 5

 ” رب ١ ةفرضوةتيكرو هذ ثقاعتق بكرللا حاولا نماسول ىلا عت هقتارد _.ةئمسو رلانوال_هناقلا لوأحأ ||
 . ن«برةلابتقرغ بكرا |تناكوري_سلاىل-عىفادءاس جوملاو عرلاو لج ريه,اعفذقأ |



 ا سل للم ا و لا ول

 حام صا | م..عأ ماو بق ةموهو حار مزالاو 001 ا تابو ملزنعىلا لاما دابدنسلحار دقو ش

 «ءاع جيمو ىردجلادابدن اراد ل -دنأ ىلا ىو عصا ىلسو ىربلاداب دذسأ ماقالو هروح ءاضأو

 م-مث»» ترادواون رطو هذاتراورشواولك اف ماس |ةلءاب تسلم دنع سواحل زا هر 9و

 حاسم ءىلاملاكا ان 0 0 حامصل ادازر شكر دأو »* مالك-لابىرصإ ادايدسلا| دتباف داما

 (ةسمادناةرقساا ى هو ىرذفأ دأب دنسأا تار اكد نم هةيفالا هناك ىلا

 دايدنسلان أد, هل كلااابأ ىن عاد تلأق 0 أمها هد نو سذلاو 4« داس | الم 0

 0 رانا :ْ 5 اوخاابأ اولعا لاقف ةسمادلنا هناك ماى هلمقوامو هل ىرحاعفمالاكلاب أدتءا ىرصلا

 ىرزحامو هتمقا تن ا دقو حارمشنالاو برطااووهالا ف تقر ءدقوةم,ارلاةرفساا نم

 انلادال فج رفتلاورقسأاب ىسفت ى ف ناكل اوفلا اوجرلاو بسك لاب جرف دشن مهت.سأتامو

 0 درعا بمانت ةدشةءاض تررتقاو تقلا كنف تلمع تسر

 ةريثمك هكر هل رم مد أرق ل>اسس |١يناح ىلع تم ةموةرمصملا هزي دم ىلا تود وقو دادي هب دم نم ترسو

 ا 0 رعأو ةههلمةملاع

 هرحالا ىلا اوعقدو أف م ةوصاولزتفراستلا نم ةعاج ىنءاحو ىلوج اسم يؤ تازنأو ىناماغوىدرمع

 |. ٠0 ءايرفاسعلزلو بسكن ومالا ةتسادقورورسلاو حرش اغىف نو انرسو

 ارب لو ىرخس ثنواس يف عمن اهيل علطفو نادأ« درا فرخ فور ى 0 ار < نهو هرب رج ىل ا

 هود أ |ميف سرأو ن اكس ١ نم4-. ءااخةريبك ةريزح ىلا مايال ان ماموبأذ اصونأ ىلا ةلاحلا هذه ىلع

 هاطاءاذةريمآ خر دين ىهاذا واسيلعجرفتنانهلطفو 0 ريبك هأضنب ةم.ظع ةءقاميقورف3 بارجن
 ةوريثك ءاعاهنم لزنو ترك ةةراخابا هول ريض ح رة اهنأارملع مواهيلعاوبر ةةواهاأراعتاا

 ذانأواريثك اهلهنماوذ_تأو هوحذو ا نههودلطواس مدور خ رلا خر فاسمتمنأب
 م : مق ى دل _هأب ب اكرلان مددأو ى 1لاقكاذدنءةءولعن ام يول رحال

 مع تف "ة-ضيبل انورضيراعتا ات دجوفاهاءجر د 2 التم .ةامس ف ىتاا ةضمدل اهله

 م ه ىلع مهامذينف ىعلاكاو هم مان :ك-ا.م وان. كرعرسكيو خرا اريط ملط مق لدقل| اذه هاولعفتال
 :دلأام .رظنن ندور 2 هرذا يمول الطأ ةماسغاةقوفراسو لظأر غل اوان « تادف نمثل ذاوةلالا

 الكل كاذوزجلالاغأ ىتح سهو: مانع تدع ىباا ىهخ رلا ف -أاذب أرق سوم! |نيدوأ: ة.لاح

 رامنرمصن بكرم ا نع نيئاحاراصو هّرقم ءار تعا اهقاَد خ.!عحاصوأ :تارسكا 4ص مءاربد ا

 م ىلااوءلطأو بكر ا ودقدام تلو ةبردا او سدرلا ىلعانأ توكو دسرازسدتا تع

 هلا ىفانرس> رلا ةراماف ةريزملا كلت ىانرم هان كراال ورا: هلأ عاطو سد رلا عرس اةك[ مامل.ق

 ارمج وردا اءونم صال دب رنب كر ابريلا ىفانن ا ةونامزلا نم هعام انع تاغ

 واف لمد 8 نه هم ءاظعور كد امهذد ل -او لكى -رفقوا مان احا كل .ةأواناء.ت دقاو .مباذاو امهضرأ

 لاف تازغفلا .اةئش.ور عهأ|لوزئاأ طخادنو بكرا | سلال د 1 هسا ىلاةرددلا

 رهزعودش نم هرحأار ارقاذ أردقور ألا ىفاوءوقو مانع ن مدس را تماقن ىكرملاتحت

 :ومىلءردةاارمالا, تازنق ىلو الان مرد ىفو اهعم يالاةر ممل اانءلعّتتا أخرلاة-ةءةرنا م

 درمصفرهأاىف بك رااى ناك ام ع-١ج قرغدقو هءطقنب منع ةفدلا ب هراطو هن در هك باكسص را

 . لواحا



 ل الل ل و 00

 بناحىلعسل>أةبقنلا كلذ نم عاطأو ىث أو أرك ذ ناكءاوس ]ةأودءاموهداز طخ آهونفد نه لكف |
 نم «-:ءأرْئث لك ةراغملاّ تنم لةنأ ترمصو ىلع زو تكرع ىل است هللا نمجرف!اراظتنال ارهأا

 حامصل ادازرهمت كردأو 5 نامزلا نمةدم ةلاملا هذه ىلع لزأ لو ىتوما باس ىف هطرأو غال ظ

 حاملا مااكسلا نع تةكسف ا

 ىرعمل داب دنسلان أد عىل كملاااهيأ ىنةلب تلات( ةئامسؤللاد عب نوسإملاو ةسماخلا ةلءللا تناك اف ) 'ٍ

 3 نامزلا نمد هردجأا سنا ىلع ساو و هريغو غاصملا ماهية اقلب امةراغماكللتن مل ةنب راس ٠١
 رهلا طسو ىفةزئاح بكرعاذاو ىرعأ فركف:هانأو ردهأاس ناس ىل_عمانالانماموب سلاح انأامتسق | |

 يل" ميو وزاكم ىف هتط» رو ىتوملا باين م ضددأا وثىد ف تذخأف جاومالاب مطالتملا جاهلا

 اواش لءملا سأرىفأن أو ىنوأرفةتاغتل مهتم تحال ىتح وثأ |كلذ. موبلاريشأ ترصورضأ ا عطاش .:

 تأ نم ىلاولاقىنءاربر قال سكرملا نم ةعاج هءفو مه دنع نماقروز "ىلا اول سرأو ىتوداوء«”وىلا !

 مه تلقفهيلاءاحاد اذ. أارانرعفامو لءملا اذه ىلاتادو ف.؟و ناك | اذه قل ول سد سامو

 ىلع تدلطفا بف تنك ى اا بكر ملا تقرغرحات لج ىنا
 عولطلاب ىلع هللا له دقو ىحئاوح ىوهوحول

 دنع بكرم ا ىنوعلط نأ ىلا ىاو راسونافك الاو باش | ىف طونرمةراغملا نم هيل تأ تنك امعسسج

 شو- ولاريغ هيفادح أر أل لء+لا| ذه ىلءزوحأ و هردهأ | ازهى رفاسأ ى :رعانأو ةهءلغع ةهئيدمةءأروو

 اذه نم ىنايسأ عج قرغو ترسك.ذأدقو ريمكس ىكر م ف تنك جات ل-رىنادإتاةؤرو.طلاو

 ىد» بديصتلاوهردقل اىتدعا_ف بكرملاحاولأ نمريمك ول ىلعارتم ةوفاهارتاكب اش اوشادقلا ا

 ةنيدملاف ىلىرح اب م_هربخأ لو ههمىنذ أ ءفزر عاد أرظَدنأ ترصدقو لءملا اذه ىلعتعلط
 اسش بك رملا تح اصا تعلط ىنا مث ةئي دما كل: نهبكر اا ىفدحأ مهعمن ركنا انو ةراغااىفالو

 «ةلعق ىذلا كل .جريظن ىنما _هذغق لملاا ذه نم ىت اه سس تنأ ىدرسأن هل تاقو ىل امن هارنث 1

 هامه ةربزملاوأرصأاىناح ىلءاقن رغانأراذاو أ .ثدحأ نم دخأ: الن ىل لاقو ىنم لقد لذىم
 اند_خءنم ًام_ثهيطعن ةماللاردلب ىلا ل صناساوهوسكهاناب رعاك ناو «مقسنو همهطنوأذ ,

 نب رؤاسم لزن لو رههلا لوط: هل توعد كال ذ دنهف ىل اسعت هللا ه> ول لءهلاو فورهملأ هعم لمعنوةد 5

 ركمفتأ ااكو ىمال-سناحرةترصوةاسضااو> رأانأو ركىلار< نمو ةريزج ىلا ةربزحن
 هرمنا: دمىلاهمال_لأ عم ىلاعت هنا ةر دةداناصو دقو ىلتعسدغب ىتدوز عمهراغملأ ف ىدو 3

 ىرادتلخوو ىتراح ىلا تةءةداد: ةن.دم ىلا تمءاهدم و لئالقامأب أمي تق واول تعل 3

 تدعدقورورسلاو طسل اةناغ ف ترصو لمارالاو ما :الا توسل و تءهوو تقدصتو ىلصاوحا 2

 ىقىلراصام تأ اذ_هؤ بزطلاوووالاو ناوخالا ة.تاصوةقفارملاو ةرشاهملا نم هءاعتنل آس
 اموىلناك اعل ريخأفىدنعءىحندغف و كتداعد وى دنع شمت كاان نك-اوةعبا رأاةرف .1

 طامسأ|دمو اسهز لا ةثم هثاسع هلرعأ م قيسام# برغ وتبعا اناقة سماها رف_ىلا ىف ىلىرح
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 "قت دراما اف تقرغ غىتملا ا هكوم نا هلئاو امنه ىرقأ ةميصم ىف عقأةمماصم نم

 | ماظعىل_هتغو ىمفن مولا ةلاسحلا هذه ىلعلزأ لوءىدرلا توما اذ - هن 0 لا

 ةلاحلاو لذ ىلع لزأ لو« ةانأامو دش نءود>أ لذ توما ىن :م أ ترمدو ىلاعت هللاب تن هدمأو تاومالا

 ١ رضوال اق ثهنم تاك أوزيللا ل عت سحو تدعتف نشطماا ىدجلاو عملا ىلق لا
 هعستم[ مجد :ًارذةزا ا ا ا ىنأ ٌمءاملا نمالءاقأش هءاع

 ا ىاتاعكلذد: هذ نامزلا مدقن معمر ماظعو هرم كتاومأاه ذر أ ىفنكءاونوطدلا ةءلاختناوملا

 ريسئش الاى م د مو ىداز لق دقو ء.فمانأترصونيبرطلا قوملا نعاد.هبةراسغملاسناج قااناكم

 قود ل ةىدذعن هدازاوهاملا غارذ نمافوخةيريش ب رشأوةل ارثك أو أمول لكى لك [تنل دقو

 اذا لعذأ ف." ىبسفت فرك فتم سلاح ان أاهةممق مانالا ن مامون تسلح نأ ىلا هلام ا هذه ىلع لزأ لو
 ىرتاب تاةفىدذعءرونل اهنهلزئتوا اكمن عت دز زن دقدر ملاياذاو ىدن ءنمءاملاوىداز غرف

 ىلع دتو كوت ى هو ءاءلأان همموأر م وأدم ءالحر|ولزْندقو رثملا سأ ارىلءنوفقاوموةلاباذاو ريدا أم

 مثاوطغدقو ا هد 1 ارظنأ ترمصق ءاسملاودازل ان ماريشك أ تهد

 ا ىلات ددو تمم ل>رةمصقىدب ف تذأوانأت مف مهاد هلا ىلا ااورمصن اورحاب رم ||

 اهزيخ ت ذخأف تنافاث ااثواسن اثا متن رضن امملع اممم ْض رالا لع تاقيت ام طسو فات رضو
 اا ىلا ىناع تداءخاورهاوجلاودئالفااو احلا ىلا ان ماريثك أم هشاماعتءأرواوءمامو

 نه لك [تردوه.فم ان المراة تناح هت 1عتتلائى ءذلاعضوملاف تدعقرءأر (!عمىذلادازلاو

 كل: قد وأو سطعءلاو عو+لان ”توماقا رب غتر ىتوةءامردق ىلعالءلقأ, ,ثدازلا كلذ

 نأ 00 ا دلل اذار أءلأب همم ن نذد نم ل:ةأهونفدنملكانأو نامزلا نمةهءةراغملا

 اذه نوكم ! تلف زان بنا ف بكز و أ. تءوسو ىئانم نمتاظق.ةءافمادالا نهاموامتان تنك

 0000 0 وهاذا: لم سورا فيس النمل رةمصق موو ف تءشعو تق ىلا م
 تدم هترظناهل3 ين 1ع نتي راو ىل نيب ورز ان ةمدقلا لئمريغد ناكم نمرون ىل ناسف ةراغملار دك

 ءالخلل لف . هراعملاك لت : ق قرح هنأ تققت كلذ دنمف عسر هذ هرون ىلرهظب هن« برقتأ الكت قبو هوح

 "ناو هى :ولزتىدلا لدما.ءتاثافنوك ؟منأ ام !ةكرحناكسا اذه نوك,نأدءال ىف: قتانقف

 اذاو روذلا هم دف ىلا ءشهو نامل أ ن نم دفاع سفن ف نرلا6 ىنأ مناك اا ذه نم ىتد ر ةنوكم

 اانا ا تاكا ااه ىلاهةمنوللذ دياوراصو هوءقنشوحولان هلءملا كاذروظ ىف سعته

 ثتنقد أو ىلقحارأو ىمقت تن امطاو تورت أ ده هتبأراملف بقثلا كاذن «نوءلطيوا اوعم شن ىدح

 ىلع ىمفذ تءأرف بةنلا كلذ نم تعلط ىتحتملاع ىناُه مأن 11 "ات رصو تامملادءبةامهلاب

 | لح أ عبط سالو هند اوةرب زملا نيد نب ر صل |نبد عطاتوهو مظع ل. قوذ لدار عا بناح

 نمتعحر كاذدع ىنا عاق ىوقواممظءاحرأ ؟نعر في هيرك وى انتهقاتدم غلا لوما

 باثن «تذخأ نام هترفو تنكىذلاء اس اودازلا نما ميفام عج تاقنوةراسقملا كات ىلاسقنلا
 داوملاودوةءلا عاوفأ نماربث5ك ا.ثمباعامتذخ لد ناك ملا ءاعننأ ثتسلوتاوءالا
 0 1 .ة ىف هتطد رو فقااو نداعملا عاوفأ :عد درا ته ذلاوه_ضقلا نه غاصا اواو جالا دئالقو

  اهباععلط أوةراغملا لزنأ مون لكى تءةءوردهلا تناجىف 12ءتفقوو ل: كارهط ىلا بقنا نما ّتءلطو

 لدحر



 لا

 6 ظ ناسا ظ |
 نونثدنذأ ارنا تناماذلاندالعف اع اجانب فاسس عون ورز دراما 2 ظ

 دعب ة الاب مهم د-أذ لان ال دة اسيملاب هتدو زهعماوذف دب ل نا اوةاسسملاباودو زاهعم |
 اذاوتد 1 |كالذؤ نذامفدحأا ماعر دعب اموأ د ب5. دره داما اهذه نا هناي هل تاقفهقرفر 1

 ىلعاهزيه 2 ىفاو 000 .ة-وز ىف ىداص نوزهداوراصواورمض- دقة دما له أ ب اعد /

 اونأو ةنيدملا را ىلاامرماو>رتخو مهعم لح رلاكلذو أرملا همفاولجو انوبانا ورضا ١ جان 0
 را كاذ تن نمناء: أرد 1 ارح« نءاوهفرو ناكم ىل ا|| او.دةةورعأا ىلع ل.ل بناس قناكملا |

 كلذاواح مهنا ملل هلا تخحربم) ' ب>وهاذاو 0 هرفرم لاهزرخ لثمر لان نمهزرخ 1
 ةع.سوأرب كح نذعءامزو كهدنءاولزنأو سلا كلذ ىفهولزن أو و4 .اسفءردد تةهوطءرول )لا 1

 لئمريمكءاار ملا كل ذب رثبلا مفاو طغو هءأس اأو ءده نأ ةءأس ا نعهسفن كفهولزئالو دالاس

 | ٠٠ اوقاو ىسفت ف نقف بدأ ىف هلع وزادت ىداصاو ان مهام لاح ىلااوؤرصن اوتاك ام ||
 تملا عم ىلا نوف دف, ه3 ىدمسأب هلت لقو مهك لم ذنع تح ىل 1 محلوالاتوملانهسعصأتوملا |
 ةأرااتتاماذاو هة-وز همم نفد: ل>راات اماذااثدالم فاضت داعم هنأ معامل ١لاَقو مل دالي ىف

 تاةفانداد_-أنعةداءااهذهو تامملا ىف الود أمل قايد قرفنإل :-ها.ملاباه>و رايس ظ
 ىللاةئا وم ماعفام له هينول عفت مك دنع هت بوزتاامانا قم برتلا جرالي ا

 ىلع نز لاو مهلا دش نمىرارم تقشناهنم مالاكللا كلذ تءوءاسجف تد أراكم لعفت راهعمهنفدنعت ١
 ىمقن تدم ىإ !ٌعةاس+ل اءانأو أوم ينو.فد.ف ىلق يوزر توءنأ ذأ ا ترصو ىلةع لهذر ىهفُ ْ

 تضماةروهالا ضعب ىف ى هدر !ترصو ق>اللا نه قا اسااد> أ لعب واوا هقأن أت ومأ ىلا تلقو ١

 ىنوزعب سان | 0 لا القامأب ل |تثكمدقو ىعوز ترم ىدح كإ ذدمب ةريسا دم

 اهولسغةل-اغباسلاو د اح مهنأ م مهت داع ىرح ىلعأاميق يبد : نمد كلملا ىنءاحدقراميفاوادأ نوزءدو ِ

 اوسلأام-اذنداسملا نم هرهأ اوملاودت القلاو غا ماو تامل نما اهر_نعايره أ اموسلأو
 ىدوز :

 مدنت هيفاهوقلأو بحلا مذ 0 110 ىلاابءاوازواهول كواتولا |!فادوطحو
 ىلء ريد ىإ سداو سر غ لح رانأ مس عم انأو جور ف ىتوعدوب دوز لدأو ىنلاحصأ عممج
 ىناوطورو بلاي ىوطبرو ىنوكأ مجانى هااك ىل اَنوَدفَأ« الو ىاوقنوعم»«نالم هوم:داع

 1 رهان كلذ ف ىنولزنأو متداع رح ىلع ب ذءءامزو هت وزيلتا نم صارت | 1

 مئاوطغ ملاسملا "ىلءاوءرذ ىهقت كلؤأ ضرأ ملف لاسم +لا نم كل فن كة ىلاولاقو ل.+لاكاذتحت

 حام_ماادات رهش ةلردأو ع مو. هس لاح ىلا ارو هما ناكى دل اريمك-اار ىلاكلذب رثءااكلذ

 امام الكا نءتتكسلا
 قل مهأادايدنسلانأ ديعسلاكلاأامأ ى وعلب تأ هنا جلا دع نول ةسارلا هلي اثناكاإلا

 1 !اناو لات مهل لاجل اوحارو ةراشأ | ب اءاودزو تنام كادند وزعم ةراغما قهوطحاسملا
 ا 00 ىل# يدفن هع ما اوماةراغااك لت قفتسأر

 لك الوره-_سلاب توقتأ ترصورا منا نه *ل. الافرعأال ترص ىن ام َّك ) عدد أمو ىل |ىر يام عمم

 دازلانمىدنءام غرف, تأ فئاخننأو شطعلا ىل د: ثي ىدبرشأالو عودا ىنعطة.نأداكب ىتح

 ثح رخلوقأا اطكوةذ . دماء ذه ىف جاوزلاب ىفالب ذأ ماظعل !ىلعلا هتنادال اةوقالو لوحات اقوا

 ا
00 

520000 
 ا ا لا



 سي صنيصللاب وو >< مييدجح

 تب

0 

 1 و ايل ا جلا تو نياك بتم دج

 ا د يب ع نين ا صصص ا

 الم ل ل وال
31 0 

 هل تاق هنلعانمكرالوءانأ ارامكو عئيشاذه جرسلان وكيف مآ ىللاستف 3 ةرقددأب 0 ءالةحار

 نءأ. دبة ا !ةذ لهذا ىل لف هظفدراظذتو هءاع ى 1 رئاحرس كل عذد أنآ ندا: كل له

 ةماص هداع هله ا

 7 ل واذا ترش راد هل هذه تءنصو هت ثفثوانوص تذخأ ىنا حلمه فيلو جرسلا

 راكرلاةيةءك هل تةدوودادملاتريض-أ كْلزدع ؛ و ه2 رمش تدلشو هرومس تع هأ رى :ام هدل صو

 تة-وت3 و كيد دب ؛ ورب را ن ءارادهأ هل تددُش ىنا ٌمريدصقلاب هتضوبو هتدرب واميظ ءاياكر قد

 ىلا هم دقو ماع ان يلا داك د ءاعتددشوكللا لومار مخ نم تاس

 امش ىناطعأ أو جرس كاذا ديد حرف هل لصحدقو هيف بلر زو ا الو هءمعأ كلا |

 دقو هل ماحرمم هل تامعذ هلئمأ رد او ىبم بلطي رسلا كلذ تا عدريزو ىنر ظنا سل ىل عريظت ىفاريثك

 جرسلا ةءنصرا ا !تاع م-4 لمفأ ةجورسلاى م نوءلطن بدانملا ب احتأو ةلودلا رباك أراد

 ١ الذ نم تعج دقو مداخل رباك لالا وعم هدو م ,اكرلاو جورمسلا ل هاتر مو باكرلاةءيصدادحلاو

 اكلاادنع ةنااع ةأزخم بحاصت ا وةدئازةمحم ىثود- أوربمك 0 :ءفراضواريثك ال 2

 ا ورمسا اة اعفانأو كلا ادنعم انآلان ءاموب تلج نأ ىلا ةلودلا بابر أودام | رباك أ دفعو هتءاسجو

 ءردعت ا رادع ؟ماززهمترمم كذا | ذهاب لعا كلام |ىللاق سل احانأ امننمهزعلاو

 هل تاهو كوقدرت الو هرف ىدءطت ىدك:مىدو ىةموأنتل لم نهي >ورخ عدوا خس الو ل دوراسفم

 "أ هللد_هلاو "ىلع ناسس>او لجو لضف كار اصالة لوقدرأالىن ناو كلا هنأ ىتم درت ىذلاامو

 ةدعاهةخسح ةدوزيان دنع ْكَحْوْز أنأديرأ لاةهكماد ضع ن مترص
 لاجولام ةدحاصةفرظ

 املا ءالكحح تءءءالف ى "كورت الوىب هاا الف ىرصق ىف ئدنء نلنكس أ اواندنعاةطوتسءريستو

 دءسأب تاقق ىدلواب ”ىلءدرتال ل ىلل اة هذمءاملاةرثكن مانا او هياعدرأ لو تكسو هم ترض“ |

 قول كلذ ف ىدزودو مدلاو ىد اناارظتاوهتغا كو ةتقر لذ لسراتن امرا كلاما كرمارعالا

 ةيداسص نسحلاو لاسملاةءددب لصالاةم.ظع لاو نلاولاملاةريثك بسنلاةيلامردقلا ةقي رشة ارمأي و

 2 اذا مالكا نعتتكسف ِ 0 كردأو » ا كالماو نل امأ

 , ا لفعاتم ىتاطغأ هنا مات ة.قعتارما لعمل دقعو كل هسقز نادم ىرملا

 مج تيسنو حارشنالاو طسلاو ة>ارلا ةدات ىف ترصو لم او-و تاي ارح ىف ترواسوة>وامد_ى

 اد لو ىئاهذس 1ىدالب ىلا ترفاساذا ى هتف تلقو ةدشا او ةقشملاو بعتلا ن نهىلصدام

 ْ منيو ىس فاقول عن ةرو هه مشع ةمك ة.-أواتم>أ دقو هل ىرباجدحأ لع لو هتمدبالتاسنالا ىلع

 ْ راح هحوز ىلا هت هللا د9 أف نمزلا نة دمذل احلام ذه ىلع لزن لودروم دغرأو شيعذلا انو :وأ دقو

 طادتاورساتاسءعتموهوموهو لاحاوسأ ىف «تدأرف هت- و زف هيزعال هيلا تادف ىلامح ا صن اكو

 ناالبوط ءلرع نوكمواس م ءاريخ ل مومبهقلا لد موز ىلع نزخغ اله تلقو هتءلسو هت 0

 | ْممآريخ هنا ىضؤمد ف .كوأاهريغ «جوزنأ ف. ء؟ىدحاصاب ىللاقو ادب دشء اك كف ىلاعت هقئاءاسش

 ةفاسطلا انتولا كمي ل عرش الوش ال ةعا ع -راجخا يهل تلتف داو مون ىرع َّن قي اأو

 لان كاذ_فيكوه]تاقذ ىئرظ# كرعتش انو ردع ىلا حو ىداصاب ىللاسةفةءفاعو

 ا
0 

1 7 10 
 كيل ةيرارإدا

/ 



0 0000 0 

 اسس الارامل رار ذرصاا اطر قمت سأ أع

 ىلاراشأف ىلا هكأ باصأ اهم وم ىنبصب لو ىلةءّكلام ىنأ لعل رلا كلذ ىنرظناماف مولثم ندع ري
 هن اطل | قد هرطلا كم سن كنمع ىلع ىذلا قد رطلا ف شهأو كفاح ىلا مدع راسل لاو دمه: ن“

 انأوارئا اسلزألو ابق ترس ندع ىلع قذر طىلا ترظذف ل> رلا اد - هقراشأأك ىنا:ىلاثء>را

 ترف ىدح دلاله ذه ىلع لزأ لو ىتح -ارتدسأ سلوم ىتماةعاسوفول ا
 0 هقأو ىدعس مثلا شب اغو ىنراغن الو هرظأأال ترصو قدرطل | ىلع ٍنادىذلا ل + رلا نيع نع

 املةبعتلاو عوملاو فودلناة دش نم مون ةلمالا كلت ىف ىتتأب :لفمو ذلاتدرأو عب رسال تسل ف مالظأ

 حالوورونبءاض أو حابسسلا جصأو راسمنااءاط ىتحازئال زألوةر رزملاف تدشمو تو لءالا فصقنا
 سششللان ملك ]| ترص١ تّطعو تعحو ثدعت لهو حالا ركار رلاس رع سلا

 توكاذد_ءبو قمردسناو تهمث ىد تان :ل1كلذ نملك 1لزأ ملوةريز ل !فىذلا تاب 0

 ىلع لزأ لو تام :لانم لك آعودأ انلطكو ل. .الاوراملا لرطتل اهلا هذه ىلع لزأ لوةرب زا ىفتدشمو /

 نماهش ترأرفةرظن ىمتحالنماثلاموملا ةكبصتناك الذ اميلامل» مايأ ةءيسةدم ةلاملاء ذه
 ىلقو ءذعدسيانأوهءفر ظنلاتقتخ سو هل ابورغدعب هتا د نأ ىل ارث راسلزأ لو هءلا ترمسف دعب

 ىنورظنو م-ممتبرقاملف لفاذلا بح نوءمعةءاج مهاذاوا. اموال هتيم ىلا نم ف" :

 مه تاذف تا.ةأ نبأ نمو تنأ نم ىلاول او بناح لك نم ىناوطاحأ دقو ىد _:ءاوفاحو ىل اا أوعرأ

 لاوهالان م ىل ىرحامو ىرمأن مناك امرهم مهتريخأو نيكسمس» مغ ل>ر ىف زا ةعاجاناو / ١

 |ءلامالاك-ل| نع تتكسف حاصل اداز روش كردأو «هتساتامو تان اأو

 داب تسلا نأ دمعسأا :الااوعأ ىنءانتلاق ( ةثاه.خلاد_هدنوسفملاوة ناد ١١د ءالاتناك املف'

 امو هل ىرحام عج مه كحل اح نموا اسودربز لا ف لفافا!توعم<نذلا ةعاملاىأ ارااأىرد

 معا كرورم ف.كو نادوسا |نم ٌكصالت ىندلا نساو ءدعرمأ اله هنباواول مود ادشاانمداسأ

 دحأ م-علعزو<نأردق, 0 ونوريثك اخ مدو ةربز لاهو ٍِ

 همالساأن وخوف هنم لك 1 وماعطلامهومعطأو ىلا اوذخأ فمك و موعم ىلىرح اع مه ريخا ْآ

 جلخ ماعطلان مْ ىنونأو مهاخش نماوغرف ىت- مهدنعى :وسل-أ عىل ىرحامنو.ةشاوراصإ

 تكرم ىف اورو ى :ردأ كلذدعبو نامزلان مدعاس مه دنع تحتراواعت اح تذل و هنم تلكأ

 نكايويمل أو ب برو هءاع تابسف موكله ىلع ىنونمرعدقو مْ 5 اسءومهترب ز>ىلا او .
 , تن»قادأدع هئيدم نم « ىجورت موب نهى فة امو ف ىرح امو ىرمأن مناك اس هتريخأةىلاحن

 'قماهنا خمسا فار ةاحءناك. نءووه بقل ةناغىليف وةتاامو ى مق نم مو لم بقتف هيلا ثاص

 ىدب تاسغو ىدا هل ر دق ىلع ه ند ًاقهورعض أف ما هطلاراضداب رمأو تسامف هدؤع سول 3:

 ىهفاذأف هش : لمى تحرفتو مهك-1ه دنع نم تق ىلأ م ع تدنثأو هيدجو ىلاءت هللا لد ت 2

 تعرقل نب رشا لاو نيعُت اسم ماو مااسضبلاو قار ءاسادلا اوماعطلاةريثل ”لاسملاو لهالاةريثك ةرماعةنيد

 امركم ازْرعم غ5 امدزع 0 او ىرطاخ حانراو نس دا تلت ىلا لوض
 0 2 .مجح تد 1 همسك عازل ١



 ا هكا 0 141 ني 000000000د0ن0ن052ز2ززز س7 070 ا كارلو انه #يفبا 0 و 0 كلما كرز

 امال 18 ١

 1 لو ودقرةرسلا راك نمةعام عتب كاو سل رم قىلوجتأز زنوةريصبلا هب دم ىلا دا دوب هي دم

 از :ريرفسا اذا باطو ججاومالاب مطالثملا جاهلا هأاىف ىلإ هللا ر ىلد نك ريا ان تراسورم لا لا

 75 . محي زا. !ءتحرخ نا ىلار < ىلار م نموةريز >ىلاةربز> نم «مان اولاملذ دما ال اهذه ىلع لزنإلو

 أل هو فقرأ نءاهياةافوثرصلا طسو ىفاهفقوأو بل رم ىمارم سد رلا نفرق ماالان هاموب ه:1ةم

 | قزمدب دش فد اع يرام ءاع  رخذاىلاءآ هللا ىلا عرضة ةووع نذل انا هله ىلعن فاز .:ه>ارالا

 انمةل مح انأث قر ءولاومالاو عات ما نم مهعمامو مهكوجح عممج و سانلاقرغوا ءطق«_هطقو ماقلا

 :ساول أ ن نم بشخ حولة .هاطقىل لات هتارسيأ ىدفنن ءتءاذدقورامْفصنر هأافتعوقرغ

 1 ايملا مالكا نعتتكسف حاصلا دازروش كر دأو« راستلا نمةءاجوانأ ا متءكرف بكرملا
 ا 1 امدن_سلانأدمعسلا كلا |اهتأ ىنغلب تلاق 2 امسالا دعد نوسزملاو ةنداملا هله .لا تناك املف)
 لوانضءب ىلع انموج الاقراص |نمةعاجووهبش>ح ولىلع عاطو بك رملاتقر ,غنأدهىرخلا

 1 ١ 0 ؟فاندعاست خر لاو جاومالاور ضل | قات ادرأ سفرنو حوالا كاذ ىلع نيمك ارلز

 ١ ىلععااانامرف عد راو ولا راو رص جاد 71 : رانملعرانراست وهذ موبىنأاث ناك امل ةلءاواموت
 ذانهّدمد قو شطءلاو فودناو 0 ورسم ول لولا هو هريزخ

 ىلع, الا كلت انتو انةيقوانةمردس أش هزءانلك أافاريثك اناا ميقا دحر فةر ,زملا كل: نإ 5
 ا راعاناحالفالا ثواني ع ةربزجلا فاتدشموان ةحالو» ون ءاضاو بسلا دا رزااك ناب
 / ةةقو نأ ىلا نب رئاس لزن لو دع نهاهأ . ار ىلاةرامعلا ك1: نب دصاقةرب ز+لا كلت ىقانرسفدعب لك

 ا اوضقدقرانوماك, لو هأ ارع ةعاج بالا كلذ نمانءلع جرخذ “لانه نوفتاو ندا مشنقاجابل

 راس أرانرعفالو هفرعت ملاءاعطا:لاورمض أ دقو ا:ساعف سوم لارانرمأف مهك-!هدنءانو ذتأوانءاع
 أ ىلا ت شع ىتح ىلاءت هللا ن مافطا هنم ىلك أ مدع ن اكو ىتةفر نو دأ.ش هنم لك [لو ىسفن هلمقت مف
 [|تريختو نيناسحملا لثم نولك أد ءاوراضصو موقع !هذماعطلا كلذ نم ىلا 1 اذن الا

 ] كلذ نمىناعهأ ب .رشاملف هنم مهوذهدو هنم مهوقسف لمصرانلا نهد مهل اوريضحأ كلذ دعب وم4اوحأ

 ظ ةلذدتةفدا: ءأأ مهلك [ فال“ ماعطلا كلذ نمنولك 0 : اهراضو موهو>و ىف مش .ءاتغازنهدلا

 ءالؤد نم م ىسسفن ىلع فوهلنا ةدش نم مظع مهىدذعراصدقو م مباع فسأت | ترسو مهرمأ فترتحا

 وأهوأر وأ مهدالم ىلا لصو نملكو لوغم_متةدم كلمو سو موقم_هاذاف مهتلءأتد_ةواناارعلا
 | راهد وما شلللاكقذ نم نوم طلو .مهكءطمىلا توك 2 تاق ةرطااو ىداولا فهوفدابص

 هليالال-ةءزجص) و هيرك-ف سمت و هلةعل-هذدواريثك لك 1 :نألد -ال هفوح عستمف ن :هرزا

 هنومهطن و هنوو شدو هنوك ذم ةظاعنو ن مه ى- نهدلاو ماعطا كلذ نم فرشلاوو لك الاهأ نو دن ربو

 ىف ترمصرمال !كلذ مهنمترظنا هاف يطالو ىثال, ناسذالا مل نم نولك أ, .فكلملا باد امأو مهكأا

 لعفن ان ثوماعنالم كرت تماما طرق نم ىلا تأراع دقو ىلا عك ىلعو سفن ىلع بركسلاةداغ

 انأامأو او ئاهبلا ل ؛مةربز لا ك7 ىف مداعرب جرو موي لك مهذخأ« راصف صخأ ىلا مهواب دقو موب
 ىلع ىنوأرامأف ىهظع ىلعاسأب ىهرادو هد مق هان هءعضع ودل أو فوتاةد- س نمترص دو

 نم اموف تأ نأ ىلا لاب ىلع م1 ترافخالو د تساوت رك لدن : لو انيوسد قولو ةلاملاه ذه

 ا ًايعارالب رتنأرة تاكا دنع تدءدوةرب زل اكلت ىَسيشهو ناكلا كلذ نم تح رخو مامالا
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 ىفاهبانريخأ هناف هقزرا ماك عئاضملا لهو اهئاقاعم ىماللا اوقدصتلالا اند انءاداملرلا اره أ

 ىدزءءادو هل.ح ىلع مارح: :لا تلد مالا م رلا معاة لرق و قهق دصرهظ دقوا. ءهعا ب |تقوأل

 دوا ؟واز كحوه ام :انب ةمالعن أ لعا هل تف كهئانمب ةمالعام للاقو ةعاسر افذاا ىف ىة>ورأ

 ىقنامفىرهأا داب دنسا ان أى 1 قةهثةرصصماان متل را اها :نامهتسوىتستاكربابا

 ىذلا هنلدجلا ن كفو بدرغ كرمأو +. رع بستن ىرسا كارد ةمالسل ا ىنانهو ىلع لسوألا
 حاملا مالك-لا نعتةكسف حامصااداز زرهش كردأو « كءاع كلامو كعئاضددر وكس وانت عجاف
 ىرضهأ ادايد: لأن ادعسأا كلا اسوأ ىذلا ١ تا ةئاعس#لا دعب نيسمشلل ةءفوملاةلم ءالا تناك الف

 لا ءاءّكلامو كمئاض» درىذلا هت دجلا سد رلاهأ لاقو هن 5 , وه هنأراضلاو سرا نشا ْ ١

 اهانءاحرف كلذ ت-رفو 1 1 ءشةرفسأ د ىف ىءاضب تحرو فرع ىئاض» ىف تؤرصتا كلذ

 دنتاادال»ىلا ًاناصون أىلاوئاز لا ىفىرتشنو ع٠ هن لزن لو ىلا ىلامدوعو ةمال.ءلاب ىسقت تأتهو ا

 ةلج نمو ىص بالود بال بئارغلاو بأ اهلا نماريثك أايشرعلاك!ذىفتدأروانب رتشاواميفانعدو
 رهف دس نمر ءاريطتءارو ريجلاةفدىلعاوشو ةرقلاةفص ىلع ةكمر صلال
 نيرفاسس* «لزنل كلذدء.و ادبأض رالاهجوىعرصلانمماطبالوءانلاهسو شكرت

 دعو لئالقايان اهب ت3 ادقوةريصلاىلااناصونأ ىلا ارفسلاو عب رلااتاطدقو ىلا هت هللا ذاب .

 ىئاتددأوىلامصأو ىلهأىلعتاسوىس تلخدو ىتراح لات و-وتفداد:»ةنيدمىلا تح كاذ |
 ا | و توات هوو تق دسار ورأ دو ىند دمو ىلهأو ,ىدالب ىلاىدوءو ىمالس ترفدقو

 ” 1 لك انو برطوو 1و تشو لك [فةلاخاءل هىلءلزأ ملوفاساوفاسأتيجوا /

 لاوهالاودئاد_ثلا نم ترساقامو ىلىرح تاك أم عج تمس د-قو طلاخ أ ورش اعاواسءطبرشأو أ

 هللاوادتأدغ قو ةرغسا هذ - هىهتحأر امسمعأاذ هوىمحالودسالةرفشلاهذه اش

 ىرعلادابدنسلان امتار : عر نم تعا همافةمدارلاةر ةنلادن اك كلى را م ىلإ هت

 هعابجلا ىشعتوءودو اما مل ادءرمأو هند اع ىرح ىلع ىهذلا نم للانقثمةئامه لا اوعذ دن نارا |

 3 أ دقو مواءدس لاح ىلا | اوؤرصن اءامشعلا هب مهن ا مسا مق ىرح انو ةباكسلا كلت نمنو.ه#: مهو ا

 داب دنبلا نم همهعامم ىمعتمو هو هلي :«لاح لاف رمهئثاو هذلا ن مهي هلرمأ ام لاس جلا دان دن_سلا ا

 ىلا ىو عصلا ىبسو لان لا داي دنا ماقحالوهروذب ءاضأو حا .ملاعدأااو هت»وتايوىردلا ٌْ

 7 نال ادع هساعلاو ارشتالاوع رم اءاقل انو. .لعلسو هاا لسددقو ىرصلاداي دنسلا ظ

 ةعبارلاةءاك نا مه كو مالك اايمه اديفاوطسدناو اورمسوأو اىاك أو ةماعطا |أو مدقو هبادكأ /

 ةعبارلاةرغسلا ىهو ىرصأ اداب دنسا تاو اكح نم ةءدارلا ةءاكس ٍْ ١
 ىلهأو ىلا | ىلع تعم اودا هدب ةنب دم ىلا تدعالا نادال اوؤعاىرحلادابدن_سل!(لاق) ٍ

 لبر 'اوفلاةرثكتل هيف تن ا 0 ورورلاودلهلا نمتوكراممظعأى ترسو ٠

 هسا او عمسملاو 0 - الات اه ىلا تان شا داو نتا لا ةساأن هقيماا 1

 نءترفاسوةداعأ عمدا زدريثل الوجتمز دورها بسنت ه4سفقا :ةعاضن تب راش اورمالا كلذ ١

 م هلدل 9

 اقلب /



 و م

 5 يع مسو٠و 00 7 د .ههدم عي

 ناسا راوي كير دياسس اوضه لإ روع فني الا و

ّ 00 
 ا ا ع

 را تاس ىد 0 جالا حلا -
 2 ا ا م

02-1 

 000 ا

1 5 : 0 

 جا.صلادازر مث كردأو ءامباء بكرا سدرلافقوأؤ ةطدالدلا

 6 تب افا نافل

 2 0 ”١

 ل 1 رمل 5 200 دعق اذ هدايا هنزل ايلا ل 5 1 , وأ داو 00 ا ا ولا

 أ حاملا مالكلانعتتكف ٠
 أىتلابكر اانا ديعسلا كمل |اسهمأ ىغاد ثا ان ا مسنهلا دعب نوع رالاو ةعساتلاةلالا تناك اف 2
 ْ هيدمأ مهعث اضراو-رخ أو باكرلاورا_كقأ| ما مم لزنفةرب زح ىلع تسر ىرملاداب دذسلا|ميقلْزَ
 هقفب,رغلدر تنأى الك عسا ىل لاقو بل راا حاصلا تفتلانىرمهأ اذنايد: دا لاقاو راشلو
 [قمتو كدالب ىلا لوصولا ىلع كن .ءدئشب كعفذأ ىدارموةريثكحالاوه أ تءساف كنا ريخأدقو
 امم ايوه له ملت لوهان دةفرفاسسم لجرانعم ناك هنأ لعا لا_ةفءاعدلا ىنهثأنو مذهل تاقف ىلو عدن
 "اذ مش كل ءطءنو |وظفو هرب زملا هذه واهعررتل هاو جكال عفدأ نأ ىدارموارمخ هنع مه-ذ لو تاممأ
 ا ما [عقدنو ءل_هأنعلأ ف ةدادغب هنن دم ىلا دوعن نأ ىلاهز_تأ: وثم قدامو كةمدخو كعتر ماتت

 امم تاقفراعتل |لثم اهعستفةرل زلاهذهابلزنتو اهءاستتنأ كل لهف انه عسام نيو تيقن
 ١ هر او ننلا لام |كالذ دنءؤكل ذىلع هيرك-دو ه] توعدو ل.+لاو لذغفاا كلو ىد.هأب كل ةعاطو
 ا :أ!لوهلاهذهام سد راب دكر ملا تاك لاسةةىلا اهوا س نأوهربز ملا ىلا عئاضماا كلت جارخاو
 أىدلاىرصأادابدنلا مسا ماع بتك |لاقفرادخلا نمن م مسابارمنك أو نولا لاو هب رضأ |اهج رخأ
 و هزم أ. هيطعنوا مملمكو هع سررغلااذهنأ ديرتةريدش هنعاذتأ» لور .:21ق قرغوانعمناك
 ا د ل ناوهاي | ءانمطعأهانددو ناقدا دعب ةلب دما رن ىب ازعم لم قاس او هع وه .عتريظت

 أ هراامالك تءمسانإف عيجر كرو ام كلمالك بتاك-ا!لا.ةفدادتب هدب دمى هلهأ ىل اهعقدت

 ار مةلج عمةرب زجلا ف تقرغاناو ىرعلادابد:ىلانأ هللاو ىسفت فتاقى ماب لولا نأرك ذي وهو
 وهأف نورك اذ-:, ونوث دك: اوءةجاو بكرملا نمرادها علط نأ ىلا تربصو تداحت ىنامم قرغ
 الوملا مح اصن اك ف.5 فرعت لد ىد.سأب هلت اقو بكرا بحا_ص ىلا تم دقةق ءارمشلاو عسملا

 ظ رمل ادار ديسااهل ل اةيدادب ةاسدمن هالدرن اكهنك-اوالاح هرعأال ىلا ةفاوعمسال ىلا تاس ىتلا|

 ّ ةولااذ_ه ىلااربخ هل لهن لو ممتا دةفوريثك ىطخا عيفانم قرغف رثازملان ءةرب زج ىلءانيسرأ دقو
 'ك-اوق رغا ل ىرهلادار دن ىلا انأ ىنأ لعاةمالساا سد راب هل تاقو هظع ةخرص تخ ممل ازدنءف

 ,زلا سنا هاك] ئث مو ساسنا !ةلج عمانأ تءلط باكر لا ورادقلا ماطر ةرب زمللا ىلع تيسرأ اس
 اذ تق ىنا مث مو:]| ىف تقرغو تهق موذلا نم هن ىتت ذ2أو ناك كلذ ف سول لاب تذل: ىنا مم
 و.#1نيلاراعتلا ء.ىجو ىئاضن عئاضلاهذهو ىلاملاس اا ذهو ىدنع ا!رحأد>ا لو بكرا ادحأ
 مصقشن مريخ أك ىردصأ ادا دن.لاانأ ىنأىذو دو.هدو ساملالا ل .-ىفانأو نوأر س امالارع

 ىرحوادحأ دحأ ل: تةواٌءان ةريزجلا ف نومتمسأ م-أ أن مهتري_أو بكر ما ف عءم ل ىزح امو
 رح امتمسف ىدذك نع مهنمو يقدصن هم_مذ ىلع اوهه+ا ىمااك ب اك رلاورامملا 15 ىرحام
 وعمعأ ممل لاو ىد_ةعمد ةّرو ضوت س املالاىداورك ذأ ىنه#«نيحراتلا ن هرج اًساذاوكلذك

 داوف من انذلا انمقلأ ال ىرافسأى تدأرام ب عأ م1 ترك ذتن كح اساا ىمالك ةعامجأب

 أ[. ىنوقدصت مواهب قلتم ل جر ىتعبذ ف علط ىت داع ىرج ىل_عموعم ىدعبذ تقلأو ساملالا
 قام:ىذلا ل -رلاود اذ هرحاتلا م لاةف كقدعن لو الا | ذه ىلعاسن] تدكح متاولاةن ىنوةنذك
 الطب ناك امرثك | ىنضوعوهريلنن دوال ىذلا نها |ىلاغلا ساملال ارت نءأ.ش ىفاطعأ دقو ىدعبذ
 ظ :هحرو أذع دوو هدالب ىلا هجرت كلذ دع» و ةريصبلا هني دم ىلا اذلصو نأ ىلا م هدب ةسادقو ىدعب ذ فى
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 ئردأ اداب دنسا|نأ دهسا !كلاااهعأ ى فل تا( تلاع نسر رالا وةنماقلا ل رات

 هثالث لالا :م قعد مو مهري أتا هتةةفرودوسالا مهجربراسصو هبا تأوو ه كلفلا ىف لناس )1

 ةلاملاه ذه ىلءنفو لمالاانملع لذ دفراهذلارتخ آى اند لاق ةريزح ىلا كفل امهم ماطف صام
 دمقراش اطاحأ د3 فودلا مس اودثملا ريب ةقلخنا مظعنا.هثباذار انمانم نماظةةءاوالماق| مق
 نءانموكتف هل مدس لاح ىلا حارو هنطب فرس د هع الة همسقهمقابعلبمثهفاتك | ىل [ىلاهملف اتمادحاو
 توم لك ت ءهعرمأ اذه تاوان 13و اذ سفنأ ىلع فوخلا هد اغ ىف انرصو انعفر ىل ءانز وبلا ة داعش

 نمانوذ دقهفاوهتلايالا وقالو لو- الد -ر هأاتئافدوسالان ا :هالسانكرفانكو هقباسنم عنشأ ٍْ

 نهاناكأو هربا ى انءشفا:قاذنا ٌعةمْودلاةف ”الاهذه مانتا < نوك-:ف.ك-ذ قرغلنهودوسالا
 دقواوقو فان غواهانعلطف ةيلاع هان عةرصئاندبوفءاسملا تقوىلا امية لزن لوادر امن نمار ٠

 هرهشأ| كلت دصق نام الا مكواد .«تفلتو نامعثلاءاج تقول لظأو لو الا لخدأ اناهعورف ىلع ا انأت

 همظع تعمم :رعشاا ىلع هءفتلاو هفاتك أ ىلاهءلو قيفر ىلإ ل صو تيشرت |
 هلبس لاح ىلاحاروةرصذلا كلت قوف نم لزنن ا« 6 !اتا مى ءءارظلا .انأو هما عب هعلن حط قرم .

 ل-؛ءانأوةرصتلا قوة ن هتازنرولا ناب وراملاعاطامأت ةلمالاكلت قاب ةرههثا كلت ىلع زالو

 تور ىلع ن# ملءاءضدلا نم حم. رتسأورصأ ىف سف قاأتأ تدرأو عزذلاو فود اةرثك ن متنا
 لادا ىن-ىلءاهأثمةدحاو تطدرو ضرعلاب ىم ادق ىلع ةضدرع ةيشخ تاطب يرق هرب حورلا نال

 سرا 0 ءأار قول نههطدر عود ؛وطو داو تطب ر و ىطب ىلعاهلش مو نيا ىتح ا ْ

 كلذ تددش دقو سن أح لكن م طا 2و هو تشمل أاذه طسو ىانأترمموىادقأت حت تااشلا

 ةرامتل كى دطمع ى هوت اذ خالا كل نيب اءانت رص: ض رالا ىلع عد .هلاب ىسفن تدقاأو اةءثوأدش

 كلت ىلءانأو ىنملس نأردقب لق 0 و هتداع ىرح ىلع نام امان ل أ لمالا ىممأ إف
 دقو ىيعنر ان انأو ىلا لوصولا ع طّدس : لو لو> نا. عدلا اراد تئاح لك نمكودناشخالاو ةلاسحلا

 اكوا ءذهرلعلزي لو ىلادوديو يعدم. ناسعثلاراسو عزفلاو فوذلا دشن م تيلاكت عل

 بورغنء كلذ لزيلو بناحلكن هىنعةدودش لا تاش الاكل منع ىعلتدماىلا لو دولا دارأ

 نوكمام هب اع فوهو هل ..سلاح ىلا نأ. .هثلا ىف سءثأ|تقرشأو وغلا نابورسقلا عا !طنأ ىلا سهل
 نمتاومألاك-قلنأو بانخالا كن :نم ى عفن تكد كو ىدب تددم كلذ هول .ةااوروقلا نم

 ىمت>الفاهرخآ 1 الا ا اىتحةريزجلاو تنمو تقذأ/ نامل لةندرتتا ل

 كاتو ةردض# نهأربم :] اعرفتذ- أفدع الا طسو ىف دعب ىلع | .؟رمت د أرذرصلا ةمحان ىلا ةتافتل '

 أودع“ ىماوبر قمنا نانا هلءلا ذ* نوكم امر امرظننانن|دءالاولات ىنوأر اناق مهيلع عصاانأو مهتيحاتا
 نهى ىرحام ع, يب مم ريخأ أةىلاح نع ولا را ىلا اما * مم.اعىءامم ١

 اباث مهدنعنمقوساأ امم ممتعا ةباغكاذ ناو .ىتن دءادخلا نه«ةءساقاموهرخآىلا أَو

 شتان ايذءادرابءام ىو ةسز د تاعك قحتا# افدازلا نم ءثىلاوم 13ك]ذ دءءو ىلرو ءأورتس
 96 ءىلاعت هللا ت دمك قو ه دعب ىلاعت هللا ىف ام> أوه هما ع ارزق لصوت حالا ١

 هنفانأام عمبج نأ ىف ل د ىت> "الملا تشل كنك امدعب ىمد تدوقدقو هتركشر ةرفاولا هم .
 ةريزح اس1 لاقن ةريز ىلءاذقرمش نأ ىلا لاسوفانناع راد تضو ا ا

 7 1 م 1 ل و 3 ماو



 ْ أدير نع راو وفارس هنا ماع ورانا

 1 هنا مرممَملا بن-ىفمااخعلا قاب ىمرو أ هك هنم قس لو همظع شوتو هل لك أ ىت> ةلاحلا ذه ىلع

 ا ا لزب لو ةحوب ذل اع مااوأ فورت ريق لد هرذغش را. هو هبطصملا كإد ىلع مانو حرطنأو أم ل3 ساد

 ان-اورأ ىلعانمكوان :ذمب عمانث لود هانم امأق هب ءهس لاح ىلا جرخخو ماق م حام_صا !ىلاامئأن

 توه تواااذ_هنا هقاورملا لعن اسس الا نهري خدورةلاذ 117 أوأ رهأا انقر غاذئلاب اذ او

 0 قيابود-أاذير ردن لوادك 1: هدأ ميظعلا ىلعلا هللابالاة رز ةالو لودالون اك هلناءا أم ن نكملو ءىدز

 نانه دقو برهوأ هذ ىف: اناكماا اراظننله ريزاىلاا:-رخوانقاذنا ٌمْناك- ملا اذه نمءاكاذل

 ن< ءريصتلاىلا ااندم)ءاس | ا 3: مان امان :لدم لدرانل ايان :طىوش الو تو ءنأا: ملم

 ٍ ا ءاحو درسالاصغْذلا كلذانمءلع لءقأو ادع نم تحراد_ةضرالاب | اوال راقانساحوانفوخو هك

 | هب لفو «ءلعض.تؤ داو. ىلا ا :دكوسىلوالاةراالثم لا دع اودع اذ - اوانيلَقر راصوأن دنع

 ا ردا وهو هل ءالا 7 ىفاعان لزب لو همط هلا كل ىلعهلك ًاوءاودف ة موب لوأ ف سا :رأا.ل_هقاملثم

 ا انثد_كوانضعم |:مهحاو هيد اع ىرح ىلءاذ آرثو هل+» ؛هلاحىلا حارو مارال عاطاماف هبل لثم

 لاةدةعم 17 فه نالا رج توغنأن 0 ارغتوغورهأاىفان سفنأ قاندال هنن أوأ :ضعمأ اذلقو

 هحاظو هناودع ٠ نم رياسأا ربو همه نع حان نو هلدةنو هكا اعلاضاتنا 0 اوه«أانمد_-او

 |[ بطملااذ- ه نه هس لذ وب شيلا اذد لوف اذناف هلق نم دءالو ناكنا ىنا د اوخاانا اوهيمأ مت و

 ا هدب رب ل < ىأىلارصاا ىف حورتو كلذاا ىف لزنو هل ةى لا: كلذ دءرو بكر !!لثماكيلفانل لمعتو
 ردا! ىفح ورنو لزنن هل 3ىلءردقن تاو امية زن تار انءلعرك 3 ىح ناك عا اذه قدس :اوأ هللا /

 ش اممجاولا.ةفءادوش ا .ةماسن ةرعناوان سان سنار :عذلان مورام انلاىلعانءش ةددع ل محار ف قرغنانكولو

 ا رص ل أجراخىلا باش >الااذ أمد لعق فان ل اود.ثر لءفودب دس ىأر اذه هقاو

 ءاساأآتةوناك اماقريصقلا كاان عود الازد ء-ث همف الزور أ '|بتناح ىلعهأذ طن رواك-افانعنصو

 د-اوذ مبا د>اواذس> وانماقمث روقمل باكل ءناكوهودوسالا|ةءلع؛ ل دواي تءترادق ضرالاياذا

 اذنه تةدعرلا لئمهريطشراصو هب طعما ىلع مانو هلك او همتءاس لعفام ل ههبلعفو ماد اوذخأو

 / اراصوارج ا ى-ةبوقلاراست !!ىناه_هانعضووةيوصخملاج كلاما |انمدد د نم نيذسان ذهأو اذوو

 هءنمع قامهانهذوورطذد مئانو ,هودوسالا كلذ ىلا. مب امثحو ادي دش ضيقا عاعاذضءقور ملا لم

 ةم.ظع هدد ح اصوات سهطن ان مانو و هينمع قام -هأذ 1 .زعوانةوقباهيجامسميلعأت' اكقاو

 ال ايون ١ عازم فروت نحو ا: راع نيش راصو « هز ةمط ماك :قوفن م مأق مث هنمانولق تءعتراف

 دنمف ةامضأ ع نمانسأو كالغاد دَعَأ ل تال قاذقي 1 هدي دش ةفاذق هئما نفق ورع ىعدقر انرظن لو

 نمر الانا وهم دع | هناغ ىف نو 2 وهو 0 و سس <« وهو با ءاادصقٌكلَذ
 ر ىقنأ هعمو عج ر هنأ مث :انءاعرو دب ردو هل.دس لاح ىلا حار رمصقأ| نم جرخا+ لذ هيوصو دش نمانَد2#

 ٍ انعرسأ انوأرا ماو فوحلا هب اغاذفد ه-: هةلاح عظفأ ههمىتلاو هان راماف هقاخ هنم شدوأو هذمربك أ

 1 2 .افعةرذم مهضمدحاو لكم عورهأ| ىفداتعق دو هم فانازنوهانعت :صوىدلاكلفلا |. ك-ك-ةفانضوتو

 دازر مكر دأو « نانثاوانأ صاخعمأ هثالئاخ# قيوم>رلان ءانرثك |تامنأ ىلا اوباذنوجرياوراصو

 حادملا مالكملا نع تمكَسف جابصلا

 اماف)

00007 

 د



 0 _ ةللدللا
0 0 11 4 

 هنأ. قزمو «:هل فلو ايفل الا راق راب 1 ملا هناوثر 3 ا
 .فسعوا:ءلء باغ رلانأةمال ا !باكراياوإءاللاةةريخاام سد ران هلانلفةوانعاسامصحاصو

 طق هزم رد |ناكلاا ذه ى !!لصوامودورقلا ل. ىلا انة ءوسأ رداقللا ةمرورصأا طو قاش
 لك نم سأ رااباوطاة-اودورقااان ءاد ىد سد رلالوق متسا اف نيمجأان 7اس
 وأ ا اذوأ ادحأامتمانلت3ناا:ةفنربلاىلعو بل . رااقرشتنملادا ارا لئمريثك ئدمهوبنأح ١

 انعا ةموانقزراومن»ن أمهنم نيفثاخ انمقد و هع امذلاباذن ةرثكاو م عرشك اطر ةءناداندرط ا

 مهرارب الوامالك مهدحأ مهغنالو عزفتمتو درودو٠ ؟الادمل لئمرو-ثممباعو شوو عقأ مهو 1

 دقورامُم ا ةعدرأ مرنمدحاو لك لوطةقلةناراةددو-ولادوءنو.ءاارف هيص ساد !!نهتودحوةسم ١

 تكرمت !اؤ ت'اح لكن هنأ راالامح عيجاومطقو مهمأ ل ءاهوعطقوتاسرملالاء-ىلءاوعلط ا

0 
 ١ نو راك اوراق عج قعاو صو ل .جىلعتسرو حن رلا نم رلانم

 تيفو هرزملا3 ةانوك رتدقو م-واممس لاح ىلااءاودار وامقناك ام ع. مل راااذخاوهرب زملا ّْ

 برشواههذ ار 3و اكوةءوادراعأن ملك اةرزملا ثا: نخاف جاوحارنبألسالو تل

 دش ءرصقوه أذان هيلاانيثموهاندصقفةريزملا كلت ط_و ىف ساعت ديانا حالذا !مف ىتااراهمالا نم 1

 رهتلا كلذ تاباش ارو سون اتح نءوهو حو دفم ني-ةفريضن بأي هلراوسالا لاعناكرالا ١
 ةءاطصمهر دص ىفو ةيااعةريثكب اوي أ هرئاد فو ريبك-ا عساولا سوما ل_ثماءساواريضحدإ دجوف 1

 نمانمهتفاد_> < أاهيفرث لو ةريثل م اظعارمااو-و سن اول للا ىلعةَءاعم ممَط ىناوأامفوةريبك ةءلاع '
 ىلارامنا اةودكذ ن هنن .عانلزن مران 0 !ةرمصقا اكل ذرعض- فانساجو سهل اةباغكلذ ١

 رصقلا ىلعأ نماخ“ ءاعلزدقوولا نما ودأز م هوان نمتةرادقضرالابذاو سهلا بورغ 1

 اء كنان .عهلو ةمءظع هلك هناك ةماقلا له وطنوأآلادوساوهو نأ ىناهقع ىف ةقلالتا مءلغع صخخ# ١
 010: لئن رئاشم دل وريملا مقل ثم هقاحلا ميظعمفهلورب رزانلتا ماين لث«باننأ هلو ران نمناناعش 1

 فسأأ نااع لدم هيدر اأو هذا [ ىلع نات .رم نيمار مل! لثمنانذأ هلودردص ىلع ةمخرملطا
 هش ند ىت اد ل انردوا ع :زوددسأوأة فوغ ى ءوقو اندوح ونعان غةلا1 او له ىلعدأن رظناءاف ا
 || مالك ل انع تةكسف حامصلادأْز دا زفلاو عزجاو فوشنا .

 دايدنسا|نأ د.هسلا كل أ اجبأ ىذان تلاق (ةئاءحلادعب نوعب رالاوةءباسلاةل الا تناك اإق)
 ىلع لزناماف ع زفلاو فود ةداغم 4لمص» ة روصأ|ل؟ اما سف 3 اوأرا1هتةفرو ىرصلا ٠

 راعتلا ىلا كأن نمى هد ىلع ض» كل ةءط_مملا ىلع ال_ءاقسلح ضرالا

 سام له سر اصو ةريغصلاا مقالا ثم هدب ف ترمصف ىف ىنيلقو ىنسحو ضرألا نعود ىعقرو ا ا

 انف ساورةسأاو بهتلاةرثك نهال زهرهتااةرثآ نءاقيعض ىتدح وف معلاةدعن ذرازطا ١
 انس لز لوهقاطأ قاع سعف 1[ ا 4 ءاوو ىةفر نم ىريغاداو ذخأودد نم ى مماطأف 1

 ضدر ءااغم ءاعانمو«الح را نايرايقاتل كرا سد رىلا ل دونأىلا دد>او دعادحاوانيلقب و '

 ضرال ا ىلءهامرو هتك ذ ىلءراز اراض رقد ام لدم ه 12 ضءقو هءيعاقة د شووق تحاص فاتك الا

 دقوأوهريدن ءهجرخأ ىسهقاس ف هإ_تدأق لد وطي اءاجو «ةيقرف صف هئءقر ىلع هلحر عضوو

 مءلطأو هك ىوتسا ىترجلا ىلع هيا قد لزن لو سد رلاهءف لوكس ش :ملازيسأ| كاذا يلع بكر وةديدشأ ظ



 رات را عرب و هيرق ىلءريمك-١١ل.غلا لمع تدك, عمل رشمنألا هنا
هية .عف لعخديو هسأر ىلع س«ا ارح نم هنهد عسا و هنرق ىلع ل٠ لاَ ثوعو هءرعشد لو

 ١ دقريف ىم».ف 

 ظ 00 ! اع ىف هل مدهق خرااريط هلو ىكف فق ل-اوررا| سفاح ىف

 ريد 7 ا ىداولا كلذ قوريافنا:ةنه هل سبل سوماخلا لدن ها ,ثةريزملا كلت فتءأر قر

 اهولجو مه دنع نم عاتمو عئاضمب هب هيلع ىنونداقو ى» .بىف هتأمدنو ى٠هةلجىذلا س امملالارق © نم
 ' امال دو سان ئاادالا ' ىلع جب رف أانأو موعمارئاس لزأ لورينان دو مدار دىنوطعأو م وءمىل

 ٠ امايأا مبانهأو ةريصبلا هني دم ىلا اذادو نأ ىلا ىرت ثنو ع. نو ةنس د مىلا ةثي دن هوداوىلاداو
 ظ اءلامالك-لا نعت تكسف حامصلاادازر مش كردأو «دادخ» ةنب دم ىلا تح م م لئالق
 ١ دايدتساانأ دمها كلا اهمأ ىخا لاق (ةثامسالا دع نوع رالاو هسداسلا ةلوالا تناك 5

 ْ "١من هنموءراد لد دو 2 تنال مالسلا راددأدهد هنن لهل دو همشمع نم عدد راداىرهلا

 بهوو قدصت ٌحهيراقأو هلهأ»عهجادقوةرو داس عئانن و عاتدو لام امهعمورب* . ئةساملالار -

 رشامي واعلم سبل سدلم وامءط ب رشن واسودط لك أد راسصو هياسحتأو هل-هأ عسب جىداهو ىطعأو
 ْ لكراس و برطو باور دص حارشن اوراطاشءاغدو شدع ى :هىف لرد 1 هاسأقام ع٠ ء>ىسنو قفأربو

 هاس اقاسو هما ام هل كح وريف دال ءا!لاود-أو رغسا لاح نع هلأ سن وهنلا» ىي همو دقن مهم نم

 ظ ٠00 0 اقلاةرةسلا دل ىةتاامودأ ىرخا موش اذهو ةمالساأب هماجو ها-اتامة دش نم سقم

 ٠ 000الف ةاقلاةرغسا لاح | كح ىلاءتهقل ءاشنادغ فو مه

 لاح ىلاهحوقو هذ افامهذ لام م 4 اع داي دن مالرمأ اوه دن ءاوشعتو كلذ نه أوم: ىريلاداب دنسال

 هرونب ءاضأو حامصلا يد لو هتد - قل اعذز ركز ىرصأ ادار د: كاهاساق ام بهن وو هلمدس

 ظ هيلع عبصو هءاالخدودرم | كىرصأ اداب كدذسأأ تدب هب ىلاءاجو عبصلا صولا لا داي دن ىلا ماق حالو

 ا نوح شاور واو ذلتساواوبرتوارك أفهت ءانجو هءاكسأ قبو انأ ىد> هسعم ساد و هب برق

 لاو مالكلاب ىرل ادار دنسلاادتسا
 ( ةثلاثلاةرفسلا ىفوىرهأادايدنسلات اب اك نم دلال كلا ١

 ءأهئاو هضي ران لب قةمدقتلا تار اكسل نمبجتنأ اس نافا تداكح ىتماوع؟“او ىنارخأاب (اوطعا
 ناحرف حارمشنالاو طل اب اع ىفاناو اثااةرفسلا نم تدحاسا مدقتو ىضهاعفىنا 3 -أو هميعب

 قم حارام ع-مج "ىلع هللا ضبع دقو هذك ران س هأ كل تءكحاك ريش 1 الامتءسأ دقوةمال.ا 1

 ىلا ىمفن تقاتشافحارشنالاو ط امس.لاوءافصلاو ظل اةراغ ىانأونامزلا ن هذ دمدأد هن ةنيدعْتقا

 --ههجه1جهج7-داا4م لل 5

 1 ايش تي رتشاو تءمهفءو.ل ايةراما س ةنااودئاوغلاو سسك اور ا ىلاتقّوَدتو حر قلاورغسلا

 1 ةرممه١ لاه دم ىلادأ دعب هن اىلم © نا اي ع كاع 2ادل امئاض ءانماريثل

 ّ نوءبط حالم سانو ا ا وراكم عار 5 تنأ اردرصلال الات

 3 دقو هةءفوتو هثوهب ىلاعت هللا ةكرب ىلءائر وكرات

 ا هني دم ىلا هذ. دم نموةرب ز> ىلا ةرب زج نمور حي ىلا <نمنيرثاسلزن لو هالسل وريد |رانرشتسا

 ٠ نءاموبانك نافارو رسااو حرفلاة باغ ف نو ىرغت ثنو عمو ج رفتن هيلعانررماكم لك ىو
 رظنب بكرا تناح ىلءوهو سد رلاناذاق جاومالاب م طالتملا ”حجاعلارصلا طسوق نيرثاسمانالا

 ىلا

 ور 5 تادح ب جتا اول كيج 2 719-757 7 كج



 ملا كلذ لارا لأم "| مث مدخل او ندر نابل ستور تال تاخر ٍِ : :

 را ,ىلاةراخا 0 انول ربو هب ةةصاللاةراهطاهنم صلخو

 املأ الر 5 نعد :كسق حامصاادازرمش كردأ وو ةلمحلاه ومالا ساملالار ع ىحن فال سوت نارا 1

 داينسلان ا دمعسلا اللا انمأ ىغلتلأق (ةئامسزملا دهب نوءيرالاو ةسمادللا للا تناكااملفإلا

 ىلع نورد -ةءالرا | نام هرب و ساملالا ل. -ق هل ل_فدحام ع - ءاصال ك4 راعىرهلا ٠

 ا 1 انف نك ديو هدهد دل :ىلا تراظن اذ لاق مث رك دهودلا لمد .ءعالا هنعئسعءىحش

 لخدأو قنأ ترصو ىلامث نيدو ى» .>ىفهتل+ دأو اريثل ًامشةراخا هذه نم تءقنفةحدذلا دنعت حو 1 ٠

 ىسفن تطدرذةريملا ةدها زب اذإو هلال اء هىلعان أ امثسسف ى ملا او- نيد و ىءاسعو ى ءازحو نوح ىف ١

 ضرالا لعةيلاع تراسفا يبلع ضياقانأوىر دصىل-ع ماجر كريو تقر تماس ٌ

 ىلاارئاط لزب لوا ب ىاعمانأو ولا ىلا اوس عاقأو ههلا اغعاماع ضءقو ه هدأ | كلت ىلع لزترش ذاو ا

 كلذ فان نمةرلاع ةرءلفعةصصا اذاوا نم شنب نأ دارأواسمب طحو ل ىلا ىلعأ ىااوبدم سنا
 نم ىبسفن تكد فف ولا ىلاراطو فاو رسذلا ل ةقس لمملا كلذ ىل 6 بشدناب طمع دو رسنلا
 ىلامدقةرسناا ىل_عحادىذلا ارحاتلا كاذب اذاوامنا<تفقر واهمد نم ىلا مث تبدا دقو هدددلا 1

 ةحد حاضت .ثاعيفدحيملقا قيصر ماو « عزف دقو ىماكم لذا 63 ةأوىئآرو ةديذلا ١

 ابني طش ومد: ةءودو مجرأانا طمشاا نم هلي زرعت قابلا رقاد هاتيمخاو لاقو ةعاظع 1

 اذهىلا لد ب بسامو تنأ نم ىلا ةف«يااتمدقتفلا ااا ذه يد ىَأ هاترمدد اولوقءو فك ىلع 1

 ةصقوةءافعةءاكح فوا 2 ىو امتتنكو سنالارا.خ نم ىسنأ ىل أو شالو فال هل تلقذ ناكملا 1

 دى ىانأو ى معلا تا هت هءاك-ىداولا| هو ل٠ || ذه ىلا ىلو دو بدسو هدد رغ ْ

 عزحمالنل 1 أءْئد لك نم م نس | ىه هعطق لكو ل كفك أش هنم كل هطعأتساملالار# 2< نهر + ١

 ىلااواغس مهقءفر عم مالك اوهوءراعتأاب .اذاو يم َنِدحَو لاعدو لح لا -ثكالذدنمف نذقالو

 مهناعأو م هه ىل :وذخأوةهالسااب ىنونهو ىل-عاو هانءلعأ أوم دقا19 هدع»ذ ير ردات لك ناكو

 بحال تيطعأ ىنأ مىداولا| ده ىلا لو مو بدسم عرضا : ارفس ف هتدسأق أمو ىصق عمم

 / تلا ىللاقوثالذ ىلع ىنركشو ىلاعدو فس رغف يمناك اهماربشل . اشارة تقام ىتلا هدأ

 ىلءهلل رجلا: نكملو هنما و كمل .ةناك- 1 اذ_هىلالدود_>( اة ديد ر عشا بتكد هنأ هللأو

 ىداو نم ىتاضتو ىتمالسن حرغلا ةباغناحرفا أومه دنعتءونامأ يام ناكماوتاب وَْت:مال.س

 كلذ ئرظن انرصو ميظعلا ل .لا كلذ ىلءانرسوا:4راسمنلا عاطاساور امل ادالب .ىلالودووتانملا

 روفاكداارصماماو همام ةعاغ عةرب زج فأن اًمسانيةأنأ ىلا نب رئاس لزن لو ةريثك ٠ تاس.>ىداوإ 1 ظ

 انترخدلا لأن 2 1 دنا دس ارأ اذاوزاس سن امامتحت لاغت سب هسنمة رش 2

 دسسورصنلا اذ ل .ءودو عدلا ئه دق وروذ اك !أءام هم ل. سلا هذه لزخ ,ام اتي وله وطئ

 ايف ىعربندك رك 0 , ند >ولأ نم فص ه 85 زملا كلت قواءطحريصتو ةرهذلا سوت كلذ

 لك امو لما مج نمربك أ شح>ولا كلذ م هد نكملو اندالد ىف سوما اور دما | ىعربام لئمامعز

 ك1 رنا سرق اولا طسو ىف. ءاغدداو نر ةامل ةءافءةيادوهو قا لأ

 يذارالاو ليما قه>اب لا لهأو نورفاملانوب رصلانا لاق دقور قبلا فنص نم اىثةربزجل ل ْ



 ا

 ١ : 1 522 1 1 را ل ليات ايلا 1 خوي 1
 44 1205 77 را / ا * 2 . : . يم 1 سوءا مية ياو هرب 4 حنا يأ ولو ثيل بي 2

 527 11107 000001 ا ا لو فنا ل و
 : / غب 5 ا ١ 6 ن1 نو 1 3 / 0

1 5 9 , 1 7 40 0 3 01710 1 5 1 

 ٍ 57 دا
 7 0 1 درا 0 0

 ا راس ورش رآلا ىلع تاغ مم ردمو <_> امض ويقلل ىل# لزئر يأ | :رباطأ

 000 ةواوتشرو ىدأر قوق نم ىتها 0

 . اذدهلءائمفنىفتاقو ا.ةءثوادش هتددشورئاطا | كال ذ ىل> رى ىمفنتطت رو ىطءو تدرسواج

 | ارهاس ل ءالا كل: ترو ةريزجلاه ذ_هىف ىدواج نم نسح كلذ نوكورامعلاو ند- اادال ىلا ىنلصوب

 7 ١
 : الا 7 | راي لو

 ظ حاصوهتضء:ىلعن هرئاطل ام انسأ» ىلا نايور ملا عاطاإف ةلفغ نيح ىلع ىف ريط.ف مان نأ نءافوت
 ىلءلزن ىد ىف ل زاذت 111111 ىلا ل دو هنا تننظ : تح جملا ىلإ ىعفتراو .ءلع ةضص

 . اناوهيلح رن< طاب رلات5 كفو تءرمسأ ضرالا ىلا تلصوا4ة ىلاع عف رع ناك ىلع ط-وضرالا

 ُ يلْذَف تدشمضغت :أانأ مد ءاسر نما ,تصاخو هزم ىتما ع تك ك- فام دعو ىل سي : لو ه:مفئاخ

 | ةعلنع ة موه اذاثهت !امأئؤءاممأانانعىلا اراطو همل اع ىف ضرالا هدو ىلع نم أش ذخأ هنا ناكمملا

 ا ناكر كلذ ىف تدثَع ىنا مكلذ نم ت.عةفرصل !ىلا اهب بهذواه ذ-تأد- 5 ياتيك ةقلطلا

 ْ ردقالو اءلاىف هاش مءلغع لمح «» همي ا ١ وى٠ 8 مسافر ءذ داو هر مولاعناكمىف ىدفت نح وف

 ال هتلملام لذا سفن تالف هقوذ ةعواطلا ىلع هر د3 لوس ا اوهواع طر ن ء.العأىرنأدحأ

 ١ نههلك ىساعف دس وبن اك ةريز+لا الر 2 || له نم ن.س>أ |هئافةرب زلا ىف تثكم ىلا

 هرقالو لوح الفرابتأالو راما الوراصنأ هذ 9 سا ناكملا اذدواهرا نأ نهفرش أوهكااوقلا قاس

 ا ةمد + ريقو ت3 ىن دا ممد_ثأو امم مظعأوهاممف عقأ ةيبصم نم صلخأ انك انأ مءاغعلا ىلءلاهقئابال |

 رهاودلاو نداعأا هينومةثدىذلا سام الا 8 ند4- رأت ءار_هىداولا ءالذ ف تدشمو ىد#ت

 ..عطقي اردد ًالورطمل الود دما يف لمعال سراب 1ص رود عزملاو ىنيصلا كومبو

 نءو لدغ! لثمةدحاو لك عافأو تام>ىداولا كلذ لكو صاصزلا ارمالاريسسك نأ الو أ ءث هنم

 . خرلاريطنمافوراهنلا ف نيفتو لد الا ق ترهظد تاءملا كنتو «ةءاتدال لمفاهءاحولا مهل ماع

 تاقو هتاعقام ا *غنأرسنلاو

 تفلت أو ىداولا كلذ ىف ىدم أترصف ىلءراهنلا ىلودقو ىمسغن ىلع الجلاب تاك دق ىنا هللاو ىدنقت ىف

 لح الف ىف تاعتْساو ىثاعموىرشو ى ا هسنو تأء هو 5 نم فت طا همف تددأ لح ىلع

 ١ 0 تم هتعفدذ اياب دةعرب كرس ىلا ترظوا تلخ دف اةضاهباب ت دج وف تش ىنهبرقل اب ةراغم

 . راهلا ىلع ل ىبسن ىف تاقر اهلخاد :انأو ةراثملا كلت باي هه
 اهيل ءةراتاار دست ةميظع ةمح تءأرفةراغملال خ ادىفتفتلا ٌحةردقلالءفتامرظنأو علطأ
 . حالورفل |عاطتاىلا ل٠ لا لوطار هامان ه وردتلاوءاضةالىرمأ ت انضر ئسأر تقأو ى را

 عوج اورهسااةدش نم 2 ادا اركسلالثمانأو أمم ترا :وةرا.ةلات ان ,تددسىدلار لات زأف

 ا

0 

١ 

 ا 5 الو ى م ادق تطةسدق ةمظع دعب ب اذاو ةلادملا هزه ىلعان أ |هنمدق ىداولا ف تدشن فودلاو

 ْ . نيرفاس ااورادتلا ضءد ن منامزلا حدق نم اهموسأ ةياكح تركفتو بها !ةر اع كلذ نم تءقتفاد-أ

 راعتاا نكءاو هيلا كل نأ دار دقءالوةمداما !لاودالا ساملالر >لايحىفنا شاملا لهأو

 ١ نوحرشوو ا ثول سواهتوكذو مذلان مو ةاثلانوذخأب ه4 ا! لوصوا ف ةام-نول# ءنوءاع ىذلا

 ١ ةراخا» ادن نم ئثام ىصتل قه رط هو لزنت ىذا !ضرآ قا لذ ملا كل ذىلعأ نههنومر واهجل

 1 هلام هذ أتومعللاءلذلام ترااور وسنلان هرويطاا ل زن .ةةرامناا ف صن ىلارا هت اااوأ رت

١ 



 5 < 000بب
 راسو عسنونب رشم او نبع انلاوذلودلا تايراورامت البقيع سرع 1

 مالا ةريثك محا هةربزح ىل ءرب داقح اانا نأ ىلا لام !ء ده ىلع لزن لو هدف عئاضملاب ضداثو
 ةعئايرا

 لراس رأت ران غن انالوراندا مسا ن ك-اوراهمالا مف اصر .االا ةيرتمراهرآلا اير اهنألا

 رامطألاو راوعثالا ن ماوبامىل عنود رغتءةرب زها كلا لاس ماكر لاورا -فأ|عاطدقو ةريزملا كلت ىلع

 نم ةلج عمري زجلا ىلاتعلط كلذ دنءذراءملا كل ماةردق ن منوم دو راهةلا دح اولا نتا نودعبسو ١

 للك آناك-مااذهىفتساغ لك ١ ام. نءئثىءناكوراعمالا نمد فاصءام نيعىلع تناجو عاط

 تراث مولا نمةن 0 ىدت فخ أف تقولا ىلا ةدو ناك. 1 كل دب مسنلا ل باطدقو ىلىل هن هيأ أم |ء

 ددحأ لت ىنا عةيكدلا اورلاو سرطاا مسنلا كلذ, تذذاتو مونلا ف تقر :ءادقو ناكل كلذ ىف

 نمالوراستلا نمالدحأ مهنم ىنرك ذن» : لو باكرلاب بكرم لا تراسدقو اءذجالوا. سناناك-لاكلذف ا

 كي روق ىدنعل دقو قادما دارت انمعامق تفتلأد قو / ,زخلا فى وأ ريقي , ردا 5

 نهىد ىدن كلو تعتلاو نزلأو معلا نههءفانأ امة دش نم عفن :قرارم تداكود» زمن مهءلعاع

 لك ام تلقوه أم لان م تسدأو ىبسفن فتم ..ذ دقوأ محو ترمصو برشا نمالو لك ألان ءالوامتدلا ظ

 ىزه ىفذنأ هلا ىلاةريزلا نم هعمى ذأ ن م تقاو ىوالاةرملا ىف تاس تنك نافةرجال ترم 1

 ىح ىسفن ىلع حونأو كك |تريص فا ٌحرامعلادال» ىلا ىلدو نمد> تن ناتاريهتاهيهوراأ ْ

 0 اف ده نمتءتلاورةدارمأن 0-0-5 هتلمفام لع ىسف:تاوروقلا كدلك
 ال امو سنطضومامو فياطتوريشعو تيطلوك ا ءأنهمو طوسهمان او ىدالد و ىرايدقاحاترم

 نءرضأ | ىفىرذسردا دهب يدم نمور ىلعمدنت أ ثرصو عئاضملا ن هالو لالا نم أم شاح ات 1

 زيسح ف ترهونوه>ار 3 هلاأو او هللان اتلقو الغ ا ىلع تذرشاو ىو ال اةرفسا| قسعتلات تاقامدعت

 ل ىف سول+لا عم: ىأالترصوالا هثوانمعةرب زملا ف تدشتو لح ىلع تق كا ذدع ونيناحملا

 راد اوءاموءاتريغرأ لفالا عمو ءاهقوقنءر ا أت رصوةيلاعةرصث ىلع تدعد ىلا حدس او

 ةرصشلا قوذ نتازنق غلا ميلفع ض أ عشرين جلا ف ىلح الفراننلاتةقح لامر ورئازسورابطأو

 ىف < ةداضءاضمدهرب 3 ةءقهياذاو هبل تاصو ناىلا ارت ءاسلز ألو «ةمحان ىلا ىثمأ ترصر هتدصقو ! ٠

 اهباعد وءصلاىلاةكرح الورق ىلدحأ لواناب اهل دحأ ملفاؤوح تردواممتوفدف ةرئادلاةرييك قاعلا
 4 همؤاو رطتنو .جوهاذافادرت اد سقأ همَلا لو- تردو فوقو ناكمتءاعذ ةصوعنلا دش نم أ

 1 تان اذاو سلات ور غوراتلالاوز بردقو اهو دىلاةل دوما هل. ىفاركسةتمترمصق 1
 نءزف كلذناكو ماع نمتلا و عا دنا تسسلم ماع سنلاتيتساوزلنأ اوم م

 هع كالا ضد ر ءئلاريبك هقادنا مما عاربط تد ًارذءلذ ىف تامأت وى ءأر تءفرو تءقث ةةفرصلا

 ترك ذتىنا ما عك 3 نمت ددزان رب زجلا نءارك وس ودل نبع ى اطغىذلاوهو ولا ىفارئاط ١
 حاملا مالكا نع تتكسف 2 ,صلادا زرهشلردأو «ةناكس

 دايدنسا|نادمسأ كلا | اهأ ى ان تلاف 1[ هن أه سنجل أ ا_هد نو هن رالاو ةءدارلا للا تناك املق ١ ظ

 نورا إو ةحامسلا لها عدقاهب ربخأ ةياكحركذنةريزجلا ف ءاركذلار ءاطا | نه همخك: :دازا1 ىرضأ |
 ىتااةيقلانا تقف لافالابهدالوأ ىف زبخرل اهل لاق ةقادللا مملة ءارمط تاز[ ىشو ٠

 كلذ اذاوة لالا ءذه ىلءانأ اهني .؟ىلاعت هلي | اخ نمت لا ىل ام خرلا ضد نم هذه ىدافلا تلا أ

 تل ا
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نيح نم ىنهناك أم عمبج س)رال تدك ىنا
 ا ةريزمل كلتاناصون أ ىلادادؤب هند : هءم تجر 

 , | ىنوةرعف ق دصراقلاو سررلا قت كلذدنعف هنو ىدي تح لاوحأ ضءس هترهخأوا عفانقرغ ىلا
 ا  اديدجار ع هلاك قزر نك-او قرغلا نم تون كنأ,قدصناذك ام هلفاوامءجاول ابو مال 100

 1 ايشاونمتح رخأوا مهفذ ئشاهذم صن لواماءابوتكمىهماتدحوو عئاضملا ىنوطعأ مهنا
 دل لميس ىلع كلا أىلاهب تعلطو بكرم, ر* ىيههتاجو نءهثلاىل اان

 ,ش 1 نايثلا!تاعأو هي

َ اهنمةيدهلاهذهتنأو لايكسلاو مانةلاب ىلا تلصو ىئانعبنا هترب-تأو اهيف تنك ىلا بكر راادذ_ه
 ْ 

 1 هل لهي ىنهحأ دقو هتلقام ..ج قق د_صدأرهظو بأ ةءاغ رءالا كلذ نم كلااسهتق

 ' رفدلا تكراارا#دارأ الو ةذبدملاكل نم اعاتموأب امسأوةعاضب تن رتشاواريثك [ءثاسفتسكو | ١ اصلان م ىمناك امو كوج تعب مى دهريظن ىاربثك أيش ف بهوو ادئازامارك !ىمرك أو

 | ىفهتنذأة سام هناسحاو هلضف ىلع هنركسشو كلا دنع تاخدو بكر ملا ف ىيهناكأأم عج تنم
 ظ تازنو هتعدوف ةني دا كلت عاتمنهىرغسدنءاريثك امش ىناطءأو ىنعدوف لهاوئدالللارعا

 ١ نأىلااراهنواليانيرفاسملزتلوردا ما اذت دعامودعسلا:هد_تو ىلاهت هللان ذاب انرفاسو بكرم ا
 ١ ىدالب ىلاىدوعو ىد الس ت>رفدقو الراقان هز اهباذه فا ميفانماطو ةرمصملا ةنب دم ىلا ةمال اياءاصو :
 | هقول ريثك ئةبا٠_سالاو عاتااو لولا نم مومال_ىلاراددادغب هني دم ىلا ته>وت كاذدعنو 0

 | اهة-وامدخ ىلتيرتشاىنا مم ىلادسأو ىلدأءمجءاج دقو ىسس تال دوى راح ىلاتدح ُعةمظع

 لّوالا ن مرثك ااراقعون؟ امأوارودىل تدرتشاوربثك ئثىدنعراد ى>اد معو ىرارمس وكءلاكو
 ْ جت سنو لوالا نءزلا ىف هءلعتنك امم رثك [ترصونالدلنات ةفارو باعسالات ريشاع ىنا ع

 لك ”اماو تارسااو تاذالاب تاغّت_ثاورفدلالاوهأوةةثملاو ةيرغلاو عتلا نءتدساق تنك ام
 | هّاءاشنادغىفو قارغسلَوأ نمن اك اماذهو هلال اء د ىلعل ار و ةسفنلابراثملاوةمءطلا

 ْ ىربلادايدن_ىلاىثع ىردا!دايدنسلان ا عت ارفس عسل نم ةيناثلاةداكملا؟-ظ كح لامت

 ا

 ا

 | هلههوامهنمذ_خأولا لاوركثفراهنلا!ذهفانتسآهللاتو اسهذلاةئمةئاعهلسأوهدتع
 2 فةلمالا كملت مانو بهل ةءاغ بقت و سانا ىر# امو عتداسمةرك-ةةهوهوهلء.هسلاحىلاف ريصنأو ١

 ” دنع هس باوهمرك أو هبب>رفهدنعلثدو ىرهلادابدنسلا تدب ىلاءا> حاصلا عصا الو هلزتم

 ١ دايدنسلا|دنقبرطا مه لص>وتآقولا مهلاةصدقو بارشا اوماعطلا مهل مدق هناك همقب رضحانو
 ٠ مدور كح مدقت ام ىلءرو رس ىدأو شدعذلأ ىف تنك ىنأ ىف او اان اولعا لاَتو مالك-لاب ىرصلا

 اءاامااكلانءتتكسؤ حا.سلادازروش كردأو « سمالاب 2٠
 ةمئاثلاةرغسلا ىهوىرهأ اداب دندلات أب اك- نم ةيناثلا هد اكسحلا

 1 دايدن_ساانأ د.هسلا كلملااومأ ىذلب تااق (ةثامساللادعبنوءدرالاوةثلا ثلا ةلءالاتناكاذت
 . ىلار ةدلا مانالا نماموثى لامر طخ نأ ىلا شدعذلأ ق تنك ىنا م4 لات هبات أ هدنع مة جا 1ىرضلا
 ا ىتممهفشاءلاناستل ١ أو رتاز+اوتاداعلا ىف 03 روَدلاو رادلا ىلا سفن تقاتشاو سانلادالب

 : ىلا ت د وامتمزحو رغسلا لصتاب امسأو عاضد هب تد را تااريثك ًامشىلام نم تحرج أورمالاكلَذ

 " لوج تازئاوةدعلاةدئاز لاحرلا ةريثك ىهو مام ش3 عاقافأ وة ديد ةرعام | كرت د>وف لحاسلا

 ةرزج نمور كار نم لزن ملورغسلا اذا باطوراهنلا كلذ ىفانرف اسدقو راهتلا نم ةعاسجو انهي
 ا ١

 وس جت”: 1 يح ت7 يس”:

 ا
 ذنب ! 5

 هاج دك او هج



 1100 دا ل 0000000
 : 5 ا ٍ ْ : ١

 نم ما و كرت ملا 41م تلخاو مانالان مانو تسن الانام

 حا.صل ادازر مت كردأو ٠ ىدالب نعىنولأسدقو ىلاومحرو مال. ىلءاودرذ مهباعت لسكن:

 حاملا مالكا نعتتكسف

 قايدناساانأ 3 !كمللااهيأ ىتلبتلاق 4( ةثامسجلا دس نوع. رالاو ةءداخلاءلمالا تناك املف)ل
 را انا رم مذو هدر كاشلامهنذ ةفاتم س اذحأ مهنأ او رك ذمهدألب نعمت 56
 نامأ راق نبارك انو رضا وطهر حلا نال ةءاج مهتمو هنورهةءالواد أ نوملظنال ا

 نيمدسو نمت ىلع قرخغب , دوم | فخدنأ ىنولع اوىتاوءولومولاجو ترطيب ا

 ء.لباكا4لاةرئازجلاةلج نمةريز ناجرهللاةكا ف تءارو بغا هب اغكلذنمت.79 قرف

 دات اصأ معان نورفاس (اورئا اراب ا مس انريخ أ دقو لالا لوط لومطلا او فوذ دلات رضا عبق

 م وسال رو 0 طك ”رملا كلذ ىف تءاروىارلاو

 رئاز+لا كلت ىلء جرف: ألزأ لو هحرش لاطل 5 !هتيكح ولا متئارغلاو تئاهل!نماريثل ةرفسلا كلت
 ةرغم 0 داع ىرح ىلءزاكعىدد فورصأ !ىناح ىنءمانالا نماموب تفقو نأ ىلا ميفامو 1
 ربا اىلءاهاسرأواهعوملق سد رلاىوطا متطرف ةب دااانممىلا تاصواسإف ةريثكر اتا ميوتانقأدق'
 بتك أ[ فةاوانأو ه-ه. امد ىناوطب اوربا | ىلا بكرم اثالت فن اك ام عد هج هيف ردهأاعاطأوةلاةساادمو

 كرا نط, ع اني ىي«ىدم ساب منى اقف ذل مكرم ىف قدل ل م-ماعا

 ةعددوانعم هءئاضد ترامصورصلا فنومداق نو رئازملا ضس.قرصلاقانمتر شا | ا
 تاقفمال.ىلارا ددادغب هب دمىف لهأىلاهلدونأ لدا اهذمش اطلع اخ أهو اها[ دَصرعلا

 ا.!ذرصأا فانمق رع دقوك :رصلاداب دنا اهم لاف ع :امضمل |ىداص لح رلاكلذ مسا نوكم : ام سررأ ِإ

 بحاصان أ ىنأ عءاسد راب تاقو ههءاظع هخ 0 :رصو هدقر 11 ةرظنلا تق همالكت عم“

 راما نم لزنن هداج عمت رد اقمار هن نئىذلاىرصلا اردن بااانأوأه رك ذ ىلا عئاضنلا /
 نه ةلج نمانأ تنكو قاءل!قرغو علط نم علطا: لع تن تع امماءاذك ىتااةكوسأات كر تاو
 امن كرذاهبف نول ذب باكر لان اكى تلا نمةريمك ةءهقن قرغلا نهى :اكو ىناس ىلاءق هللا ن 3 او قرغ : ظ

 7 000 ر ءزملاهذه ىلاتادونأ ىلا جوملاو ع هرلاىن دعاسو ىل» رب س فرأت ردو ]

 دنع ىنولخد أو ةني دا اهدا هىلا ىناوتأ نأ ىلإ موعم ى 000 رم اكل! سامس تءةحاو ىلاعت

 هةم د هنأ ترمصت هذ ,دملاذ_هانيم ىلعا.تاكىنلعجو ىلع منأذ ىتصت, هتريخأف نادر هلأ كلملا

 نع تتكسف حايضلاداز ارر وت كردأو # قزرو ”اضب كم ىتاا عئاضمل اه ذدو لومق» دنع كراصو

 اسما مالكملا
 داب دخ_.لانأ د معسل كلا |اهمأ ىنغابتلاق (ةئامس لا د نوعبرالاو ةيناثلاةلمللاتناك املفألا
 ىبهلاهئابالاةوقألو لوحال سدرلا لاق قزرو ىاضعب عم ىت عاملا ءذه س :رال لاتني- ىرضأ :

 لاعف ىهق كتريخأ ى 222” بند :أو كلذ بدعنأام سد رادهل تلتف لاق ةمذالو هنامأ د حال قدام متع

 كيلءمارح اذهو ىحالءاهزوخأ 00 , رخ#ا ىف ةرغامحاص اص ىمنالوقأ شيما

 تنأ كنأ ىع دنت فك ةدحا مهتماحلام وثوريثك ب اكرلا نم ةعاج «ء«ناكو قرغاسأ هانسأر اا
 نيقفانملا ةعمبذكمل ناف قدص كلر ولظب ىزاك م وذاو ىرصق عمعا س دراب هل تاقف عئادممل باص
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9 | 
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 ' || ىرمأ ن هناك ام عم هتريخ اة ىلىرح امو ىلاح نع ىنا أس هنا مث ىدفن تحانر او ثيفتك او تعش
 |١ ىفذع اوتالىدسأب كءاع قاب تلقى اكح نم تغرفا ف ىتصق نم بهدف ىسمتنملاىلا| دتمملا نم
 . هذه ىف كول بدسامو تنأ نم ىنربت نا ذم ىهتشاانأو ىف ىرحامو ىلاح ةةءة< كةربخأ دقانأق

 ةعاجائنال_ءاىللاةفرصلا بنا ىلءسرفلاهذ_هكطب رسسامو ضرالا تحت ىتلا ةعاقلا
 ' لكفوهلوم“ ع_جانب دبأ تحتو ناسير هما كلأ س اس نوهت اوم ىلع ةربزملاه ذه ىف نوقرفتم

 تحن ةعاقلا ه ذ_ه ىف ىفةةورك, لك نمةريزملاهذهىفاوط» رزو دا.+لا لمحل, ىف نر متلا د_:عرهش
 لف تفةليقربلا ىلع علطرو ل .ىن اك: عار ىلءرصأ |لو م نم ناصح ىف دد-أ اناربال ىتح ضرالا
 طاب رثانمهعمريست ن ردعتالف هعماش ذخأ دو رواونع لزنب وهتداحاتم ىذقدو اهياع بقا ىلا /

 فاذف هباع نيضراص عاطف مع ل زن هنا لعتف هتوص عوسفت عصنو هءلجرو هسأربا م رضد واما يصيق
 ١ هحوىلءريظنا د_بوالولام ةز#ىواست ةرهموأارهمدلتو لح سرفلاور هلا لزتيو ام
 دازروم“ كردأو »ناس رهملا كمل نا ىم ل دخآ ىلإ هت هلل اءاش ناو ناصحلا عوملاطتقواذهو ضرالا

 املا مالكسلا نعتتكسف جايفلا

 لاتساسلانأد سلا كلل | اهمأ ىنغلب تااق (ةئامسجلا »د نيرا ةمفوملا ةل اذ تناك الف
 ' انياع كعامج االول ناز عاو اندالن نعل رفأون اجر ها اكمل !ىلا تم كذس [ىرهأ اداب دن
 بيسنوك أانأنك-|و لل ا رك الرادك نوع ينكر ريغناك-ملااذه ىفادحأىرث تنك ام
 |, اذاومالكلااذهىف ن<امضدمف هنأساو هلضف ىل# هترك-شو هل توعدف كدال» ىلا كءورو كتامح
 ْ اهنع لزناهذههذرغ غرفاسإفسرفلا ىلع ىثو ٌعةمءظعةخرمم خر صورصلا نم عاطدق ناهملاب

 ' باين م علطو ةقردوهدمبافيس سناسلا ل>رلا طخأو هءاع تسادو هتسفرو ردد لذ هعماه ذخأدارأو

 ا ةعاجء اف ةقردلا ىلع ف.لاببرضد وناصحلا ىلااوعلطا لوةءو هةةفر ىلع عصد وهو هعاقلا كل

 تحت ناغو سوماملا لدمر ضأ | ىف لزنو هل دس لاح ىلا حارو ناصحلا مهنم فق نيدضراسص ح امرأ أ
 ينور ظنفاهدوتء سرفد_>او لكم مروا دقمياكتأب وهاذاو الملق لح رلا ساد كلذ نءقءاسألا
 تاك اةىلءاومز ءواواك أو طاهسلا او دمو ىنماونر قو هل هتءكح اع مهتريخاف ىرمأ نع ىنو أف ه دنع
 نب رئاسلزن لوانر فاسو سرفر ها ىلع ىنويك ر أو مه«مىنو ذخ أو لورد اوك رواوماق مومأ م موعم
 هءاعىنول_تداق ىنلطق ىسة:هواع أو هءلءاولد دقو ناحرهملا كلا هش دمىلاان1(دونأىلا
 ا انىلاح نع ىناأسو مارأ اب ىناءدو ف برو مال-نأ !ىلعدرف هءاع تللسأ هي دو نيد ىنوذقوأو
 ىلل اقوىلى :رح امو ىل قوام بقت كلذ دنع ىهننم ا ىلا ادئءملا نم هتدأرام لكو ىلل مدام عمم
 هلل دلا نكساو د: ادشاا هذه نمتوخفام كر علوطالولو ةمالسأ أ دد زم كل ل صح دمنا هقئاو ىدلوأب
 هد_:ء ىنلم- وةفطالملاو ملاكلاب ىتنتاؤدراصو هيلا ىنرقو ىنءرك أو ىلانسحأ هنا م ةمالسلا ىلع
 ' وهوهملا_ممهل ىذقالهد_.:ءافقاو ةرصررل |ىلا تريع تكرم لك ىلءاءاكور هلا :.م ىلءالماع
 ١ تاعافشلا ءد-:ءام دقمترصوةرخ انة همام ةودك ىناسك دقو بناح لكن مىنعقة يو ىلا نست
 ١ نيرفا_.ارادتلالأسأر ها ابنا ىلع قثأ الك انأوةلبوطة دمه دنع لزأ لو سانلا لا صم ءاضقو
 ا اهقرعب ةىدال. ىلادوءاواهباا همم حور أف اهنع ىنريذادحأ لدادادذب ةابدم ةدحات نعنبد رضلاو

 0 ةدمةلا+لاهذه ىلع لزأ لو ةبرغا لوط نم تمئسو كلذ نم تريحت دقوا مبلاحورب نمفر»: مو د>أ

 جمهسلل ا



 فار اساسا كالا رع ا هلو ىرشو لكأ ىلع تالا تتح
 اوك رئاو عولطلا ىلا را قالو طاراو ا ا دم لاباكراب وست حلت د

 هريزح ىف اماهياع مننأ ىتلاةريزجلاهذهن افك الملا نم سفن ةءالس اوزوذو >او راباورهاو مياس

 اهياعتتيندقوةرب زملا ل-ة5هتراصفلهرلا اعاد ى.قرصلا طسو ىف تنسرةرسل ةكو«ىفاقاو
 فب لزخ:تقولا انه وان رق ةنوضسااب تنس اراتلااجاع دقو نأ: نالرا دقن مراعشالا ١

 نءشتكسف حام_صاادازروم اردأو ٠ كالهلال.3 مفةنالدالا| لامانع توتا
 انءاامالكملا
 بكرملاس در ناد.ءسلا كلا ا اهمأ ىقلب تلاق( ةئاهسإلا دعب نوثالثلاو ةعساتلاةلءالا تناك اننا
 مالك ت اكرلاع «هوبامسالااوكرئاو كالا ل. كسفنالو ةاهئلااو.ا اطا م4لاّتوباكرلا ىلءحاصاسلا

 مهنيناوكو مهتوسدو مهئاوحو با.ساالاا اركرت,تكرلافاعونطلااورداب واو ١١ ؛لاشلذ
 00 سانتا ترد اا تارت دقوا وحلا ل |سويضسو كرا قل

 ىف ثقرغتة رب زحلاففا #2 نمةلسنمانأتنكو وجا اومالاب مطالتملا جاهاارهأ!مملع وهطناو اهيلع
 ىاأن مةربم تشد هعصق#ا ىقررو قرغلان مىناو فذ ةنأىلاعت هنا نكءار فرغ نمةلج عمرا

 ا راها تع ا رااةرالح نما كرم اميةنوللسةداوناك
 لو "تكرم ف مم عل اطنذلاب رفاسو بكر ا عالق س درلا أارسن دقو الاهثو انيعىببعات ياوهالاو ظ

 ىلءلضدو ءلالملا تنقأو ىمع نعترف ىتد تكرملا ثالث ىلا ارظنأتلزامو مهنمورغن1تغتلد ]

 0 رنأ ىلا جاومالاو مب رلا ىف دعاس دو هل ءاو امو هفانأ ام ىلع تثك-ذ ةلاملا هذه ىلءان و لبآلا
 تفرشأ ام دعب هب تقلعتو هءااعةرع# دارت ةرصأ | ىلع ةلطمراهشأ هبذو ةءااعةرب زح تحت ىل

 اههنوطب ىف سا |لكارئاوال دخل رف تدون ةربزملا ىلا تءاطنأ ىلا هتكستو كالفا ىلع

 تومةناو ىلع سهلا تدلط دقو مول ىفاثىلاةلا سلا هذه ىلعلزأ لو ىتشهد ف تقر ءو ىدو»و نع
 دا ول اوفا ةذهءذان أم ىلع ترمصذاةمرو دق ىلحر ت دو ذةريزملاف

 ةدمزلا : اهذه ىلع لزأ لو هكا 0 هلك[ترصفبذءااءاملانورعوةريثك ككاو ١

 ةربزملا تناح ىف ىثمأو رك كب أت ريصو ىتكر ح تدوقو يورد ندروىش تسلا ىلاماو مامأ

 ىلءلزأ لو هيلع“ اكوأراكث الا كلر نمازاكعىلتاعدقوىلاءت هاو واخام ىلعر امثالانمب جرفتأو

 بناحىف طوبرمر ظنا مظع سرفوهاذاو ءاع جب رغتأل ازأ لوهوخ ىلا تش هنر صان اودنمتباد
 اذاو مدح نانا تدار ل اما ىلءةريزملا

 ىلا كلودو بدءامو تة+ نبأ نمو تنأ نمل لاقو ىءهتو ىلع حاصو ضرالا تق نم جرت لحرب
 أهي ناكن م ضد وانأ تقرغف بكس ىف تنكو سب نعل دفا 1 هلتاقف ناك اا ذه

 ىااك موا ةريزملاهذ- ه ىف جاومالا ىنتمرنأ ىلا ف تماعوا مكر رقسثخهعصقب هلل |ىقزر 7

 ةعاقىلاف لعخدو 0 ماى لاقو كدب نم يكس مآ
 ل اامئاج تنك انأو مادطلا نمئشب ىو الاكتر دصف ىندل او ضرالا تلا .

 ! تءغو تا | لثمانأو:ربزملا ف تءةرادقو بءتلاو بر كلا نمهيفتنآ امذدش نم كل ذيردأ لو

 ١ هناو | شو هنأ تةنلظف دعب نم عش لح الهةريزحلاب ناحفف مايالانمامويت بخت اناا

 0007 ا م اب ا اا

 / 000 : ا 1
) 10 



> . 

 ذل يالا دب ا ا هاو 7 11701 1 2 0070 تف 01 ١ ان
 0 0 , ذل كانو 10 2 اا ول ند للا ورا + نشل مي فاول لايف 7 507-5 ا مث 5 10

 1 1 ملك 0 0
 000 ب

07 37 

 تالا
 لا

5 

8 1 4 
/ 

ْ 
20 1 

 ا لسغهنامثلاح لك ىلع هتتدملالاقو مدءشو ىفدك | ىتح لك او ىمسو لاجل ادا, دذسلا م دَعَا سف . بيطلارختفااماعطلا عاونأ ن مأءشدلمدق هنا مه بدربو مالكم |ب هسناويراصو هيلا هبرق دقو سام
 - نمىناعتاموكه«انوكءاف كراممكراهنو كاسر مناكاب> د لاف كلذ ىلع مدرك-ثو هيد
  مستنةرحالاب ساننلا نأ .ءأ ى ءأر ىلع لجأ انأو لا. اداب ددسلا ىهسأ ىدمسأي ه] لاقف مئانصأا
 0 ىدمقل اجاب نكءاو ىرعأ اداب دذسا اان آف ىمعا لدم كو« نأ لامعا لعا هل لاقو ناك-خ| باص

 - ىفدداؤتالْك ءاع شانها لاو لالا ا.دهقسات نامل ىلع تةأو اه دشنت تمل ىااتامالا ىعيست نأ
 ١ ىأترمتنأف ىعتست ال هل لاةف هفسااو بدالا هلو ناسسذالا لءذ دولا ىفام هلو هقشملاو عتلا نأف
 ظ كلن اجلا دشن أ كلذ دنعف باسءلا ىلع اه دشنت تنأو كنما تهوس ىتعأ ا منان تاسسالادشنأف
 1 عم كريخأ فرو هت هصقىلنا _ءالا.جاب هل لاتواهءاأ برطو هتمعأف تاسالا
 ١ ىتافه.ةىفارتئذلان اك-ما اذه ف ساج أو ةدامسلاه ذ_ه ىلاريصأ نأ لءق نم ىلىرح امو كراسم ام
 تدساق مكوةريثك لاوهأوةمءانع ثمود دش بهتدعدالا ناكل اذهو ةداعسلاو له ىلا تاصوأم
 ١ ريحت ةم.عةءاكسا ةرفس لكو تارفس عبس ترفاسسدقو بسنلاوبعتلا ن هلّرالا نزلا ىف

 ترهمالور:مبودك-ملانمسداوردقلاو ؛اضقلاب كلذ لكوركسفأا 3 1

 تارفسا|لّوأ ىو ىرها اداب دنا تاب اكح نم ىلوالا هب اك-حلا
 | يذل لامهدنعن اكورادقااو سانا ارباك [نمناكورحات تأ لن اك هنأ مارك ايةداسأب (اولعا)

 0( ]لغءىدتءدوترك الذ اعان دوازاعهزالام فلو ريغ_صراوانأو تامدقو لب زحلاونو
 " تيدمو تاشلا ساب تل متو باءشلا ترشاعواكلماب ريثتب رشواكامااك أتاك دقو عممجلا
 متامْزلا نمةدم دل ادلاهذه ىلع لزأ لو ىعفني وىل مودي كلذ نأ تدةةعاو باح الاون المنا عم
 ٠ ناك ام عج بهذ دقو لاحد قىلاحو لامدةىلامت د وف ىلفغ نم تقفأو ىلةعىلا تعجز ىنأ
 ةياكح ىهوا ةءاسأ ومع اك هيا ركن: لوو س وهدمانوع : مان أوال ١ ىبمهفنل تسأل وىم
 باك و هدال ولام ول ن“ ريغ تاما موي الث نم هريبخ هذ الث وقىف مالسل ا امهياعدواد نب ن اسوأ سأن لمس
 سو.لموثاث |نمىد-ذعناك امتوج و ت3 ىنا مم رصقلا ن مريت ريقلأو تءم عدس ندريش كح

 دالي ىلارق_ىلا ىلا رطخدقو مه ردفالآ هثالث تعم ىدب كل أمعءج وىراقع تعد مم نعل و
 لاقثيحءارعثلاضه:مزاك ترك ذنوسانلا

 ىل”اللابلط نمرص!|ضوغب «. ىلايالاروسالء لا بلط نمو م ىلأءلابستك_:دكلاردقب
 لاهملاباطقرمعلاعاضأ « دكريغنمالءلاباطنمو ه لاوتلاو:دام_اب ىو
 ىلت ءهس دةورف ا !ضارغأ نمأ ثواب ا.سأو اعاتمو هعاضد ل د رثشأو تمقف تءهه كا ذ دعو
 رصلا ف انرسو رادقلا نم عاج عمةرصبلاةنيدم ىلا ترد او بك رملا تازنةرحأا فرقا ىسفن
 عبث هبانررم ناكم لك ىو ريىلارب نمور ارح نمو ةريزسد هب ةريزجبانررم دقو ىلالو مايأةدم
 ضامر نم ةضور| مناك ربزح ىلا انلصونأ ىلارصأ اريس فان ةااطن ادقو هيف عا ضملاب صدأ ةنو ىرغشنو
 | ىفناك نم عجل زنفةل امل اد موا يسار ىروورن زملا كلة ىلهبلإ رابح اصاتب دب أف ةنملا
 0 عع راس نم مهنذ م4 اغشأ تفاتتاورانلا امفاودقوأو نيناوك مهلاولعدقوةرب زجل كلت فبكرملا
 8. دقوو ربزالابناودق ريح رغتملاةلحنمانأ تنك وج رقع راصنمم-مهو لسعد راص نم ممتمو
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 1١ لك نسال 00 ل رك 0 1[
 هنآ ذ“ الو قلاب تاب اعجب رخءاوحلا مشي و : حم. راسيأ ةمططملا كة ىلع هتلج أ
 ةرامت اء فاو دوعن راو مناك | كلذ ىف عمق ةيطصملا بناج ىلع س 5 -و كاذإ لاما ورتساف 1

 تاغالارباسو تاوصالا فالتخاب ىناءت هننا عيستو ىغانتروءط تاو. أ اضرأ ع سو ةيرعمداشنا عاونأو
 0 0 طر ل ع وددت ءةناورث وتخاثو لءلبورب راع ثورازهو ىراش نه ١ ش

 الاد_ >وبالأ ثوا_ونحو امدخو اد, هءوأن اماغ «ءقرظنو 1 ءظعاناتس تسلا لخادددوذ كلذىلا ْ ١

 4 لا ناولآلاعمج نم ةم د0 ذه هطةهعطأ ةحئار هلع تيه كلذ دهب و نيطال_لاو كواملادنع :

 رية: ءاشت نم قز رب قزارا قا امناء براب ناس لاتو ءاوملا ةرط مذرف ب تيطلاانا امشلاو ظ

 قف 1ع ضارغعاال برأ ويعلن مكمل بوقأو بوذا عج نم هك دنس ىنا :امهألا 8 1

 لقب نمر غطت ءاشن نم ىغت كنا هه -ريدقئث لكى ع تنأولمفتا عر تالكنانكتردقو امك 1 ظ

 لو كريب دن سحأ امو ٌلناط1-ىوقأ أامو كناش مظعأ امتنأالاهل االءاشت نه لذنو ءاشت نمزءتو

 ةفيطالا خاو ران ذداتموهوةمعنلاةءاغىف همساص ناكلا اوف كدامعنمءاشت نمىلع تءعنأ
 مهماع هنردقامود» رت كَءاخ ف تهكح دقو تافصل ارث راسى ةرخافلا برادا ةذدذللا لك "املاو

 لوقب د شنأو لذلاو بعتلا هد اعف ىل: هوه نم مهنمو ديعس مهذ امو ع رغسم مهنمو تامعت مهنه

 دئاز بعت ىف تص-دأو # لاو ءفري اق منن + ةحارال قشنممكحف
 ىلع اموره دلا لو" امو *« ةودْسالن دعم ىربغو ىلو دازدقو ب, ىرمأو

 ةفط:نم يندم لال كو 0 لكأو برو رعو اس 01 ا او ه-ثدع ف

 لهو رمت نيام نأ هل سو انندنام نات-ثنكءلو 5 ىلاكاذهو' اذو لئمانأ

 لل كم ا 0 ءارتق اكل !ءلوقأ تساو 58

 بايءاا كلذ نمهءاععاطدقذاريسو هتلج لم < نأدا راهمظتوءرءشنملاملادادتسلا
 ىديسماكلخداءأ لاو لاسملا د, ىلف ض,ةذ سالم ارخ اف دقلا علم هولا ند ن.اريغد مال
 تاوتلادخ6 هداج طقم كلذ ىف ءردةم لف مالغلا ع هلوعدلا ند عاذت مالالاجلادا ارأف لوعدب هن 5

 موعشلا ف اذدأ عج ورهزل ا ىاذ.دأ مسج نم«, فو ماظعاا ىلا اوااومار 6 ا ان مه.3 داق

 ىلاود صاومخ نه سو رمش« هءفو ةسيفنلا ةمعطالا فاذصأن مريثك ”ونو هك اوذلاو لقنلا عاوفأ نو

 بسد ىلع هما 2م مه:م لك تاس ل!ىراومل !كفايع ْ نءبرطااو عاممأ|تالآ هرفو موركسأ ْ

 نس ةروصلا عاءوهو هضراوءىف بيشل اه زك دقمرتح ميظع لجر سال كلذردد فوبينر 4

 ناكلاا ذه نا هللاو غن ىف لاقو لاملاداب دؤسلا توب كلذ دنءف راف اوز ءوراقوو ةمره هءلعورظنأ
 مهيد نيب ضرالا لءةو مهل اعدو موا ل سو بدأ 7مناطاسوأ كا مرمصق نوكءهنأوأ نانا عقلي ,

 6 ا مااكلا ن «تدكسف حايصلاداز رم كردأو 0 هسأر سك :هوشو فقور ,

 دايدخ_سلا نأ دب .هسأ اكل ا|هيأ ىغلبتلاق (ةئامسلادهدنوثالثل اوةنماثلا هلال تناك اسأ#
 سول لا, ن اكمل! بحام هل نذأو عمتم سأ رلاسس ؟موهو فقو مهدي نبض ألا لقال

 / ميظع ساحت ىلار اراد سايل اما دددوؤرادلال تايمالتلا عمل 1 أريله د
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 ا 0000 ل لدا تاس ةلرمال نياسعالا سلا كابا سرق |
 هياعت أو هلآ ىو نان دعدلو د. دج ان دمس ىلع هتناىلسو ناوك الا نّركمو باسسالا سمو قلما
 رومالاوءأ. ,شالاربد هتمكحو هءنص فءطاو هبردق منظءن هىلاعق هللا نأك (دعاو )ناوأو تقو لكىف

 ىضما.عاوربعتل نرخ الامال ربع نياوالاثد دل _هدو روهدلاو نامزالاريغتد 3

 ةلءاوةلم !فلأب ىومما تاتكملا ةفب .رظا تان اكدللاو ةفيطالاثدداحالا ني «اضقلاكااورظنماو

 ' م اعالو يي كاايعامما قات كىلا هع .هتلاذمذلاو تاكذلاو همرغلا تان هل نهه-قامو

 تاتكاااذهودو تب6# نم كلذ ف سدأو تهذلابولو بكم نأ أ , ريد--ةقيقملا وهو سوء.6

 ١ رب زولاتنءدازر مش تغأامدعيقءررد مظن نم ثلاث !ادقءاا ىلا !ذاصو ىتح ه دا د نك ىذلاسفناأ

 ١ نهب اداذه سداوت ا اقنيدلا يرل ب ءاح تاب اكح تلكو نيثالثواةس هن هلا كا الا نم

 تالا هباكس كلذ ف.؟ وكلا اا 4 لاق داي دن لا تان اك

 ' هايدنسلا هل لاقت لدر دادؤب زي دعدب_ثرلا نوره ني:ءؤااريمأ ةفيلخنا نمز فت اكمنا ىذا تاق

 ١ ةليقث ةلج مايالا نم موف ىف ل هنأ هل قفتافهسأر ىلع هتزح ألمح لاحلاريقفال_بر تاكو لالا
 ان لدحر ناب ىلعرةر حلا هماعد5 تأو قرءوهل+ ١ كلت نمبءتفرحلا هد دش موم !١|كلذت اكو

 ْ هءادقوح

 ١ كلت ىلع هتاج لالا طق_طدر ع ايميدإل تاع تلد مساره لاتهو شوا
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